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ف�ؤاد ن�صراهلل

ال�شيخ عبدالهادي الف�ضلي ..
حمطات يف حياة عامل جليل ..
ذلك هو العالمة الدكتور ال�شيخ عبد الهادي بن ال�شيخ مريزا حم�سن بن ال�شيخ �سلطان الذي ميتد
ن�سبه �إىل ف�ضل بن ربيعة الب�صري الإح�سائي النجفي  ،وقد ا�شتهر بالعالمة الف�ضلي  .وهوعامل كبري،
و رجل دين وا�سع املعرفة  ،و�أكادميي عراقي �سعودي  ،طيب املحتد  ،عريق الأ�صل .
ولد يف ليلة العا�شر من رم�ضان �سنة 1354هـ املوافق لل�ساد�س من كانون الأول �سنة 1935م بقرية
�صغرية تدعى"�صبخة العرب" ،وهي �إحدى القرى التي تقع بالقرب من الب�صرة بالعراق  .وهناك
ن�ش�أ يف بيئة علمية  ،دينية  ،برعاية كرمية من والده �آية اهلل املريزا حم�سن الف�ضلي.
كان من ح�سن حظه �أن مزج بني الدرا�سة احلوزوية واملناهج الأكادميية املنظمة املتطورة  ،مما جعله يحوز
درجة الإجتهاد  ،والتي تعترب �أعلى الدرجات العلمية لدى احلوزات العلمية  ،كما انه وب�سبب جهده
الأكادميي حاز مرتبة الدكتوراه  ،والتي هي من �أعلى املراتب الأكادميية.
ختم القر�آن الكرمي لدى كتاب الب�صرة  ،ثم التحق باملدر�سة االبتدائية  ،ويف نف�س الفرتة تقريبا بد�أ
الدرا�سة احلوزوية  ،وفيها قر�أ بع�ض كتب النحو وال�صرف والبالغة واملنطق  ،على يد والده  ،كما قر�أ
على يد ال�شيخ جا�سم بن حممد الب�صري ،ويف العام 1368هـ ذهب �إىل النجف الأ�شرف و�أكمل
درا�سته بد�أب وكان عمره  14عاما  ،و�أكمل هناك درو�س املقدمات وال�سطوح  ،بعدها ح�ضر �أبحاث
اخلارج لدى كبار �أ�ساتذة العلم بالنجف  ،ومنها درو�س تخ�ص ال�شق الديني والنحوي مثل :علم
النحو  ،وال�صرف  ،والبالغة  ،والعرو�ض  ،والتجويد  ،ودر�س ال�شق اخلا�ص بالعلوم العقلية  ،مثل:
املنطق  ،وعلم الكالم  ،و�أ�صول الفقه  ،ويف جمال البحوث اخلارجية  ،تبحر يف علوم الأ�صول ،والفقه
 .ما لبث �أن ح�صل من كلية الفقه بالنجف على بكالوريو�س يف اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية �سنة
 1382هـ  ،ثم وا�صل درا�سته اجلامعية ببغداد حيث تخرج فيها �سنة  1391هـ  ،ووا�صل درا�ساته
العليا فحاز ماج�ستري �آداب يف اللغة العربية وكان عنوان ر�سالته " �أ�سماء الأفعال والأ�صوات  ،درا�سة
ونقد "  ،وخالل تلك الفرتة قام بالتدري�س يف كلية الفقه  ،ثم غادر النجف الأ�شرف �إىل جدة حيث
عني مدر�سا للنحو وال�صرف يف جامعة امللك عبد العزيز �سنة  1391هـ ،وبعد �سنتني ابتعث للدرا�سة
يف كلية دار العلوم بجامعة القاهرة التي تخرج منها �سنة  1396هـ ،بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه
بتقدير امتياز عن ر�سالته بعنوان" قراءة ابن كثري و�أثرها يف الدرا�سات النحوية " وهو مو�ضوع �صعب
اجتازه بنجاح بالغ.
بقي الدكتور يف جدة �أ�ستاذا يف اجلامعة حتى عام  1409هـ  ،حيث ح�صل على التقاعد  ،وهو
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العام نف�سه الذي اختري فيه ليكون �أ�ستاذا ملادتي املنطق و�أ�صول البحث يف اجلامعة العلمية للعلوم
الإ�سالمية بالعا�صمة الربيطانية " لندن "  ،و�أ�شرف على طلبة املاج�ستري والدكتوراة فيها .
حني كان يف النجف تتلمذ عليه يف " املقدمات وال�سطوح " كثري من طلبة العلوم الدينية ،كما
�شارك �أي�ضاً يف التدري�س بكلية الفقه ومتو�سطة وثانوية منتدى الن�شر ،كما �إنه و�ضع بع�ض الكتب
املقرر درا�ستها يف املراحل الأوىل يف احلوزات العلمية مثل كتاب (خال�صة املنطق) و (مبادئ �أ�صول
الفقه).
يف احلوزة العلمية بالنجف در�س (�شرح قطر الندى يف النحو)�( ،شرح الألفية البن الناظم يف
النحو)�( ،شرح الألفية البن عقيل يف النحو) ( ،مغني اللبيب يف النحو) �( ،شرح النظام يف ال�صرف)
( ،حا�شية م ّال عبد اهلل يف املنطق) �( ،شرح ال�شم�سية يف املنطق) ( ،منطق املظفر يف املنطق) ،
(خال�صة املنطق يف املنطق) ( ،خمت�صر املعاين يف البالغة) ( ،املطول يف البالغة) ( ،جواهر البالغة
يف البالغة) ( ،علوم البالغة يف البالغة) ( ،مبادئ �أ�صول الفقه يف الأ�صول) ( ،املعامل يف الأ�صول)
�( ،أ�صول الفقه لل�شيخ املظفر يف الأ�صول) ( ،الكفاية يف الأ�صول) �( ،شرح اللمعة يف الفقه).
يف ثانوية منتدى الن�شر بالنجف :در�س مقررات علوم اللغة العربية و�آدابها يف ال�صرف والنحو
والبالغة والنقد وتاريخ الأدب � .أما يف كلية الفقه بالنجف ،فدر�س  :مادتي النحو وال�صرف.
يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة :در�س النحو وال�صرف والعرو�ض  .يف اجلامعة العاملية للعلوم
الإ�سالمية بلندن :قام بتدري�س املنطق و�أ�صول البحث و�أ�صول علم احلديث وعلم الكالم وتاريخ
الت�شريع الإ�سالمي.
جمددي املناهج ذات ال�صلة بالعلوم الدينية  ،فقد
ويعترب كثري من الرتبويني الدكتور الف�ضلي من �أبرز ّ
�أ ّلف يف مق ّررات احلوزة واملعاهد الدينية ما يزيد على  ١٥مق َّر ًرا درا�س ًّيا يف علوم اللغة العربية و�آدابها
 ،واملنطق والفقه والأ�صول .
وبقدر جهده �ساهم يف حتديث �أ�سلوب الدرا�سة الدينية ،فكان �ضمن الدفعة الأوىل امللتحقة بكلية
الفقه يف النجف الأ�شرف  ،وهي كلية �أكادميية تد ّر�س موا ّد احلوزة م�ضافًا �إليها بع�ض العلوم احلديثة
من قبيل علم االجتماع وعلم النف�س واللغة الإجنليزية ومناهج البحث ،وغريها من متط ّلبات
الدرا�سات الأكادميية ،ليتخ ّرج فيها مع دفعتها الأوىل ويلتحق بالتدري�س فيها كمد ّر�س ملادتي النحو
وال�صرف.

�سمو الأمري �سعود بن نايف �أمري املنطقة ال�رشقية يعزي يف وفاة العالمة الف�ضلي

كما �أ ّنه من م� ِّؤ�س�سي اجلامعة العاملية للعلوم الإ�سالمية يف لندن ،وذلك بعد تقاعده من جامعة امللك
بجدة عام ١٤٠٩هـ ،كما �سبق و�أ�شرنا  ،و�أحد مد ّر�سيها ،حيث د ّر�س فيها :تاريخ الت�شريع
عبد العزيز ّ
الإ�سالمي و�أ�صول علم احلديث و�أ�صول علم الرجال وعلم الكالم ،بالإ�ضافة �إىل �أنه من و�ضع
الكتاب املق ّررة ملا ّدة �أ�صول البحث يف هذه اجلامعة .وهي جامعة �أكادميية �أدخلت �إىل موا ّدها نف�س
موا ّد احلوزة الدينية م�ضافًا �إليها متط ّلبات الدرا�سات الأكادميية ومناهجها الرتبوية احلديثة .
ولقد ترجم لل�شيخ الف�ضلي يف العديد من كتب الرتاجم والأبحاث واملراجعات  ،وكلها تقدم �شيئا
من �سريته � :أعالم هجر لل�سيد ها�شم حممد ال�شخ�ص  ،معجم رجال الفكر والأدب يف النجف
خالل �ألف عام للدكتور حممد هادي الأميني  ،معجم امل�ؤلفني العراقيني للأ�ستاذ كوركي�س عواد،
معجم �شعراء احل�سني لل�شيخ جعفر الهاليل  ،م�ستدركات �أعيان ال�شيعة لل�سيد ح�سن الأمني ،
الفهر�ست املفيد يف تراجم �أعالم اخلليج لأبي بكر ال�شمري  ،مو�سوعة الأدباء والكتاب ال�سعوديني
خالل �ستني عاما للأ�ستاذ �أحمد �سعيد بن �سلم  ،معجم الكتاب وامل�ؤلفني بال�سعودية �إ�صدار الدائرة
للإعالم املحدود بالريا�ض ،دليل الكاتب ال�سعودي �إ�صدار اجلمعية ال�سعودية للثقافة والفنون
بالريا�ض �أي�ضا  ،من م�شاهري اجلزيرة العربية من عام � 700إىل عام  1419هـ عبد الكرمي العقيل،
ناهيك عن العديد من املنتديات الثقافية واملنابر الأدبية  ،ومواقع دليل �أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني بجامعات اململكة ال�صادرة عن جامعة امللك عبد العزيز .
تلك الرحلة العلمية احلافلة توجها هذا ال�شيخ الأكادميي بالتواجد يف املنطقة ال�شرقية حيث له تالميذ
ومريدون كرث ينهلون من في�ض علمه  ،ومن عطائه املتفرد الذي �صبغ بجانب �إن�ساين عميق حيث فهو
يعترب عالقته بتالميذه عالقة وجدانية ت�ؤثر فيهم وت�ؤثر فيه  ،وجتعله دائما يف موقف الباحث الأبدي
للعلم وتطبيقاته يف احلياة التي يحب �أن تكون م�ساهمة ال�شخ�ص فيها �إيجابية وذات قيمة م�ضافة.
لقد كان رمزا م�ضيئا للعامل الزاهد ومن ذوي الن�شاطات النافعة بح�سن ب�صريته وبا�ستيعابه للتطورات
احلادثة يف واقعنا العربي والإ�سالمي  ،كما �ساهم م�ساهمة وا�سعة يف املجالني العلمي واالجتماعي
وا�ضعا علمه ومعرفته يف خدمة الإن�سان.
ا�ستطاع يف العقود الأخرية من حياته �أن يحتل منزلة رفيعة يف معظم اجلامعات التي عمل بها ،
عرب ت�أثريه املبا�شر على طالبه ومن خالل ب�سط فرو�ضه العلمية امل�ستندة على قراءة فاح�صة للرتاث
العربي العريق.
فهو كما يعرف املتابعون عامل بارز ومفكر �إ�سالمي رفيع امل�ستوى  ،وقد قام بدور هائل للتقريب بني
املذاهب الإ�سالمية بف�ضل متكنه العلمي  ،ومعرفته الوا�سعة  ،ورغبته يف �أن ت�سود املحبة والثقة ،
واحلوار املبني على االحرتام بني التيارات املختلفة .
لقد �سخر حياته لن�شر علوم القر�آن الكرمي  ،وف�ضائل النبوة املطهرة � ،إىل جانب ن�شر املعارف الإ�سالمية
يف �أي مكان وط�أته قدماه .كما �شارك يف تربية جيل جديد من العلماء واملفكرين مبدهم مبا ينفعهم من
مراجع وخمطوطات وكتب نادرة تعد من النفائ�س .
لقد ر�أي �سماحته �أهمية ن�شر علوم وحقائق القر�آن الكرمي وتبيان حقائق العلوم التي ت�سهم يف
ت�أ�سي�س فكر �إ�سالمي مييل لالعتدال وال�صفاء وعدم النيل من �آراء الآخرين.

�إننا حقا يف حاجة �إىل هذا ال�صنف
من الرجال الذين يتجاوزون الأخطاء باالغرتاف من في�ض الت�سامح  ،والرغبة يف مد ج�سور ثقة مع
جميع املذاهب والتيارات مبا ي�ضمن نه�ضة العامل الإ�سالمي الذي تتحقق به الأهداف ال�سامية
والنبيلة.
لقد الحظ العالمة ال�شيخ الف�ضلي �أن جانباً كبرياً من الإ�سالم العظيم بكل ترديداته العقائدية
وقيمه الروحانية الأ�صيلة  ،قد �أُق�صي عن واقع احلياة و�أن قيم اجلمود قد عادت تظهر للوجود  ،و�أن
ال�صيغ الغريبة عن الدين �أخذت تت�سلل بهدوء مريب لتدخل يف فهم القر�آن ومعرفة �أ�صول ال�سنة
ال�شريفة وهو ما ت�سبب يف الكثري من االرتباكات لدى الأجيال اجلديدة التي مل يكن لها علم �سابق
مبكنون الكتاب املنزل  ،وال مبراميه اخلالدة .
وهو ما جعل العلماء ينتبهون لهذا اخللل ف�ساهموا مبراجعاتهم املتوازنة وال�صافية يف معاجلة ذلك بدقة
وهدوء ومبيزان عدل حتى يكون الفهم �صحيحا للدين الإ�سالمي احلنيف.
كان العالمة املرحوم عبد الهادي الف�ضلي �أحد العلماء الذين ا�ستطاعوا �أن يكونوا رمزا للتفاهم
واحلوار و�إحداث قدر من التوجه لروح الدين بكل قيمه ال�سامية بعيدا عن اجلدل العقيم .
وظهر �أثره �أكرث ما يكون بعد تبحره يف العلوم الفقهية  ،تلك التي تلقاها على يد كبار علماء ع�صره
 ،ومنهم  :املرجع الكبري "حم�سن احلكيم"  ،وزعيم احلوزة العلمية ال�سيد "ابو القا�سم اخلوئي" ،
وال�شيخ "حممد ر�ضا املظفر"  ،واملفكر ال�سيد "حممد باقر ال�صدر"  ،وغريهم من العلماء الأفا�ضل،
حيث در�س على �أيديهم مما ظهر جليا على در�سه العلمي حيث �أ�صبح بعد ذلك من طالئع وا�ضعي
مناهج العلوم احلديثة  ،واملعارف املعا�صرة التي ت�سهم يف الإ�ستفادة من تقنيات الع�صر.
�إننا نعي�ش ع�صرا ع�صيبا يحتاج �إىل نبذ الفرقة  ،وتوحيد اجلهود  ،والتعاون مع جميع التيارات كي
ن�صبح �أمة قوية قائمة على جمع القوى ونبذ الفرقة حتى ي�شع احلق من �أمتنا اخلالدة �إىل كل مكان.
�إن العدو يطمع يف ثرواتنا ويرنو �إىل فرقتنا  ،وهو الأمر الذي ينبغي �أن نتنبه له فنعقد امل�ؤمترات
وامللتقيات التي تعمل على تقريب وجهات النظر وجتنيب املختلف  ،والبدء من املتفق عليه حتى
ي�شتد ال�ساعد ونتمكن من �أن نحمي وطننا بقوة الكلمة قبل قوة ال�سالح.
�إن االإرث العظيم الذي تركه ال�شيخ الف�ضلي هي �أن نحمل م�س�ؤوليتنا على �أكتافنا بفهم ووعي
وا�ستب�صار  ،و�أن منكن �أنف�سنا من ا�ستيعاب حقائق الع�صر حتى ال نبد�أ كل مرة من جديد .
هذه هي الر�سالة التي تركها لنا �أ�ستاذنا وعاملنا الكبري ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي  ،عليه رحمة اهلل.
علينا �أن نحمل الأمانة و�أن نتتبع خطواته من اجل حياة كرمية ودين عظيم.
ولنتذكر �أن هذا الرجل كان �إىل جانب خدماته العلمية �شديد الت�أثري  ،هو الع�ضو املقد�سة  ،واالقتداء
بجهده  ،وجهاده  ،واجتهاده .
�شجرة خري �ضاربة جذورها يف الأر�ض الطيبة  ،ظللت الأهل والأحبة وما زال ظلها الوارف يذكرنا
بعطائه امل�ستمر بال انقطاع .
رحل عنا �إىل العامل الأبدي يوم الإثنني 1434/5/27هـ املوافق � 8أبريل  2013رحمه اهلل رحمة
وا�سعة  ،وغفر له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر.
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�سمو الأمري �سعود يرعى تخرج1496طالبا بالبرتول
�أكد �أمري املنطقة ال�شرقية الأمري �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز� ،أهمية ما توليه احلكومة الر�شيدة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،وويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لتطوير قدرات الإن�سان
ال�سعودي من خالل برامج تطوير التعليم وتدريب القوى
العاملة التي �أ�صبح �سوق العمل يف حاجة لها ،لإميانهم ب�أن
تطوير الإن�سان هو حمور التنمية والتطور.
و�أعرب خالل رعايته  ،احتفال جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن بتخريج الدفعة الثالثة والأربعني من طالبها ،التي
ت�ضم خريجي اجلامعة وعددهم  1496طالباً منهم 1236
طالباً بدرجة البكالوريو�س ،و 236طالباً بدرجة املاج�ستري،
و 24طالبـاً بدرجة الدكتوراة ،عن �سعادته ب�أن يكون مع
الطالب يف احتفالهم بتخريج الدفعة الثالثة والأربعني ،وقال
«طالب هذه اجلامعة العريقة م�ؤهلون لتلبية احتياجات التنمية
وقادرون على مواكبة م�ستجدات العلم ومتابعة تطورات التقنية
وتطبيق ما تلقوه من علوم وما اكت�سبوه من مهارات خلدمة الوطن
وامل�شاركة الفاعلة يف م�سرية البناء والعمل لهذا الوطن الغايل
وتقدمه».
و�أ�ضاف الأمري �سعود بن نايف «ي�سعدين �أن تتزامن هذه املنا�سبة

الغالية مع احتفال هذا ال�صرح التعليمي ال�شامخ مبرور خم�سني
عاماً على ت�أ�سي�سه ،واحتفائه مبا نه�ض به من دور رائد يف م�سرية
التنمية الوطنية ،وهو ما يزيد هذه النخبة املتميزة من الطالب
اعتزازاً بالتخرج يف جامعة جعلت التميز هدفاً لها والتزمت به يف
كل �أعمالها وحققت من خالله �إجنازات عديدة من �أهمها اجلودة
النوعية ملخرجاتها ،التي �أ�صبحت اخليار املنا�سب لكثري من
جهات التوظيف و�صار عطا�ؤها يف م�ؤ�س�سات و�شركات القطاعني

احلكومي والأهلي رمزاً للتميز ومنوذجاً لتلبية االحتياجات
املتجددة واملتطورة ل�سوق العمل ودلي ًال على جودة العملية
التعليمية يف اجلامعة ومواكبتها املعايري الدولية يف التعليم».
من جهته� ،أعرب مدير اجلامعة الدكتور خالد ال�سلطان ،عن
بتخريج دفع ٍة جديدة من طالب اجلامعة ،وجني ثمار
�سعادته
ِ
غر�س ط ّي ٍب تقدمه تلبية لنداء الوطن ،ورد اجلميل له ،وامل�شاركة
ٍ
يف منائه ورخائه.

�سمو الأمري �سعود بن نايف خالل زيارته لل�شركة :

�أرامكو ال�سعودية تخطو قدما نحو �أرقى معايري التناف�سية العاملية
قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية بزيارة تفقدية خالله جناح �أعمالها مبا يحقق العائد الإيجابي على املجتمع املحيط بها.
ل�شركة �أرامكو ال�سعودية .وقد �أكد بعد زيارته يف كلمة ل�سموه الكرمي� :أن الدعم الذي حتظى
به �أرامكو ال�سعودية من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع  -حفظهما اهلل  -لدعم االقت�صاد املحلي من خالل زيادة ن�سبة ال�سعودة فيها وتوطني
التقنيات احلديثة وتو�سيع اال�ستفادة من هذه الرثوة النفطية التي حبا اهلل اململكة بها َ ،م ٌكنها من
موا�صلة دورها الوطني والعاملي بكل كفاءة واقتدار و�أ�سهمت بالكثري من الإجنازات التنموية عرب
ثمانني عاماً  .معربا عن فخره واعتزازه خالل لقائه عدداً من من�سوبي ال�شركة مبا مل�سه من م�ستوى
مرموق للكفاءات ال�سعودية يف ال�شركة بعد �أن �شاهد التقدم العلمي والبحثي وال�صناعي الذي
�أحرزته �أرامكو ال�سعودية يف جمال تطوير �صناعة �إنتاج النفط والغاز والبرتوكيماويات وبرناجمها
و�أو�ضح �أن ال�شركة تعهدت منذ ت�أ�سي�سها بالإ�سهام املتميز يف منو االقت�صاد الوطني وتعزيز �سبل
الطموح نحو التحول اال�سرتاتيجي املت�سارع لت�صبح �شركة طاقة وبرتوكيماويات عاملية متكاملة.
م�شري �إىل �أن ما يحققه �أبناء الوطن يف �أرامكو ال�سعودية من تقدم تقني كبري ي�أخذ بال�شركة قدماً حتقيق مفهوم املجتمع املعريف املتفاعل ،مع اعتمادها منهج املحافظة على اال�ستدامة البيئية خالل
نحو �أرقى معايري التناف�سية العاملية ،وي�ؤكد ريادة وجدارة هذه ال�شركة الوطنية ذات الأداء العاملي تنفيذها �أعمالها.
املتميز ،التي نفخر جميعاً بت�سجيلها ا�سم اململكة على قمة �صناعة الطاقة العاملية لعقود متوالية من وبني الفالح �أن ال�شركة تعمل على �إنتاج الزيت والغاز والبرتوكيماويات �ضمن ر�ؤية وا�سرتاتيجية
الزمن وهلل احلمد .وا�ستمع �سموه يف بداية زيارته لل�شركة �إىل كلمة ترحيبية من املهند�س خالد متكاملة يف التطوير االقت�صادي الوطني التي ت�سعى �إىل دعم التنمية و�إيجاد املزيد من الفر�ص
بن عبدالعزيز الفالح ،رئي�س ال�شركة  ،قدم فيها �إيجازا عن �أعمال ال�شركة ب�شكل عام ويف املنطقة الوظيفية وتوطني التقنية وتطويرها مبا يحقق للمملكة مكانة مرموقة �ضمن معايري التناف�سية العاملية
ال�شرقية ب�شكل خا�ص .و�أكد �أن قيمة املواطنة يف �أرامكو ال�سعودية متثل املنهج الذي تتابع من ويحافظ على مكانتها اال�سرتاتيجة يف عامل �صناعة الطاقة وح�صتها يف ال�سوق العاملية .
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يرعى تخرج 275طالبا بجامعة �سموه
احتفلت جامعة الأمري حممد بن فهد  ،حتت رعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�أمناء اجلامعة  ،بتخريج الدفعة الثانية من طالبها وعددهم
« »275طالبا بح�ضور �صاحب ال�سمو الأمري جلوى بن عبد
العزيز بن م�ساعد نائب �أمري املنطقة ال�شرقية و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبد العزيز نائب
رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة وعدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء
و�أ�صحاب الف�ضيلة وعدد من امل�سئولني و�أولياء �أمور اخلريجني .
و�أو�ضح �سموه �أن عملية �إن�شاء اجلامعة وحتويلها من فكرة �إىل
حرم جامعي متكامل كانت حتتاج الكثري من اجلهد والبذل
والعطاء  ،ولكن بحمد اهلل وتوفيقه وجدنا عند اجلميع م�س�ؤولني
ومواطنني  ،الرغبة ال�صادقة يف التعاون من �أجل �إجناز هذا
ال�صرح التعليمي الذي ّ
ي�شكل نقلة نوعية يف جمال التعليم
العايل و�إ�ضافة جديدة ملا هو قائم من جامعات ولقد كانت هناك
العديد من التحديات التي فر�ضتها الر�ؤية الطموحة للجامعة
وتطلعاتها.
ومن جانبه قال مدير اجلامعة الدكتور عي�سى بن ح�سن الأن�صارى � :إن للوفاء والعرفان مكانـــا يف
قلوبنـــا يا �صاحـــب ال�سمــــو  ..فمنك تعلمنا �أن للنجــاح �أ�ســرارا و�أن امل�ستحيل يتحقق و�أن
الأفكار امللهمة حتتاج �إىل من يغر�سها  ،فلك ال�شكر على ت�أ�سي�س هذه اجلامعة وما هي �إال فرع من
فروع �شجرة غر�ستم لها  ،ف�أنبتت  25فرعاً هي مبادراتكم التي خدمت الإن�سان باملنطقة يف خمتلف

حمليات

الأمري حممد بن فهد

جمـاالت احليــــــاة واليوم نح�صد ثمرة من ثمار هذه ال�شجرة � ،إذ نحتفل بتخريج  275طالباً من
كليات اجلامعــة  ،و�أجد من الواجب علينا ِيف هذه اجلامعة �أن نتقدم بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية على دعمه للجامعة  ،ونتقدم
بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب �أمري املنطقة ال�شرقية على
دعمه وت�شريفه احلفل وال�شكر مو�صول �إىل نائب رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة الأمري تركي بن حممد
بن فهد على جهوده يف متابعة حتقيق ر�سالة اجلامعة .

خم�س براءات اخرتاع جديدة للدكتور جهاد ال�سادة
كرمت جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن الدكتور جهاد
بن ح�سن ال�سادة مبنا�سبة ح�صوله
على  5براءات اخرتاع خالل
العام  2012مما يرفع عدد براءات
االخرتاع التي ح�صل عليها
حتى االن اىل ثمان .ا�ضافة اىل
ذلك ،فقد ح�صل الدكتورجهاد
على امليدالية الف�ضية من خالل م�شاركته يف معر�ض االبتكارات الذي عقد يف جنيف خالل �شهر ابريل .2013
وكان الدكتورجهاد قد ح�صل على �شهادتي بكالوريو�س يف الفيزياء والريا�ضيات من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1996م
ومن ثم ح�صل على درجة املاج�ستري يف الفيزياء من نف�س اجلامعة خالل عام 1999م .ويف عام  2003ح�صل على درجة ماج�ستري
ثانية يف الفيزياء الطبية من جامعة و�سكن�سن يف امريكا ويف عام 2007ح�صل على �شهادة الدكتوراه يف الفيزياء الطبية من نف�س
اجلامعة .مع متنياتنا للدكتور جهاد بالتوفيق وموا�صلة هذه االجنازات.
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يف لقاء رعاه املحافظ:
احلدود الإدارية وال�سفلتة والتنمية املتوازنة �أهم املتطلبات البلدية
�أ.خالد ال�صفيان حمافظ القطيف

ال�صفيان ،يف مبنى املحافظة حتت عنوان «لقاء
املواطن وامل�س�ؤول».
وفا�ض الأهايل ب�أ�سئلة وانتقادات �ساخنة بعد
�أن عر�ض رئي�س بلدية القطيف ،املهند�س خالد
الدو�سري ،موجز ًا لأبرز امل�شاريع التي نفذتها
البلدية� ،أو التي تنفذها ،وامل�شاريع امل�ستقبلية،
ومن �أبرز الأ�سئلة ما قدمه ع�ضو املجل�س البلدي
م .عبا�س ال�شما�سي ،رئي�س املجل�س البلدي
ال�سابق ،نبيه الإبراهيم ،عن �أن التنمية كانت
م.خالد الدو�رسي ،رئي�س بلدية حمافظة القطيف
ومازالت يف املدن املركزية يف املحافظة ،الفت ًا �إىل
القطيف – ماجد ال�شربكة
وجود عذر يف ال�سابق ب�أن امليزانية حمدودة� ،أما
واجهت بلدية حمافظة القطيف يف �أول لقاء لها مع املواطنني الآن فلم يعد هذا العذر مقبو ًال ،مع زيادة املخ�ص�صات،
� ،أ�سئلة وانتقادات تركت حول ملفات عدة �أبرزها م�ؤكد ًا �أنه �آن الأوان لتطبيق مفاهيم التنمية املتوازنة.
التنمية املتوازنة بني مناطق املحافظة ،وم�شكالت �صيانة ووجه الإعالمي ف�ؤاد ن�صراهلل �س�ؤا ًال عن دور البلدية يف
الطرق و�إعادة ال�سفلتة التي ق�ضت على عدد من �شوارع تقلي�ص احلدود الإدارية ملحافظة القطيف ،لدرجة �أن ذلك
املحافظة ،وم�شكلة تقلي�ص احلدود الإدارية ،والبطء يف ت�سبب يف خلق �أزمة �سكنية يف املنطقة ،و�أعاق التمدد
تنمية املخططات ال�سكنية ،وعدم توفري خمططات لتكون العمراين ،وعطل �إن�شاء م�شاريع تنموية ،وترحيل بع�ضها
نواة المتداد عمراين ي�ساهم يف حل م�شكالت الإ�سكان �إىل خارج املحافظة ب�سبب �شح الأرا�ضي ،يف الوقت الذي
للمواطنني ،وكبح جماح �أ�سعار الأرا�ضي.
أرا�ض يف ال�سابق لأ�سماء كثرية ،منها من يقيم
مت فيه منح � ٍ
جاء ذلك خالل اللقاء الذي رعاه حمافظ القطيف ،خالد خارج املحافظة.

 20من حمرتفات الت�صوير خلف العد�سة
 20من حمرتفات الت�صوير الفوتوغرايف ح�ضرن
�إىل "ملتقى امل�صورات الأول" الذي �أقيم مبنتجع
�أغادير باجل�ش .يهدف امللتقى الذي ح�شد عدداً
من حمرتفات الت�صوير القيام بت�صوير عار�ضات �أزياء
من بلدان خمتلفة لقيام كل م�صورة ب�إ�ضفاء مل�ساتها
على كل زاوية من زوايا الإبداع .وقد تخلل امللتقى
عمل ور�شة لتوزيع الإ�ضاءات ،ا�شرتك فيها جميع من
ح�ضرنَ من حمرتفات الت�صوير وقد عربت القائمات
على امللتقى امل�صورة املحرتفة �أمل ال�سيل  :ب�أن هذا التجمع ماهو �إال مل�سات �إبداع مل�سناها يف كل م�صورة
كانت م�شاركة يف هذا امللتقى .وقد جمعهن حتت �سقف واحد حتى تكون هناك نتائج ُمر�ضية يخرج بها
اجلميع  .كما عربت امل�صورة املحرتفة رمي الطاللوه  :ب�أن الغر�ض و الهدف الأ�سا�سي ب�أن يكون هناك مادة
للم�صورات ي�ستطعن ن�شرها لتبني للجميع مل�ساتهم بالت�صوير وفق جمتمعنا املحافظ  .كذلك قامت كل من
امل�صورتان املحرتفتان بهية العلقم و زينب الأ�سود بامل�ساعدة لإجناح هذا التجمع الرائع .
�شكر خا�ص لكل من الكوافريات  :م�صففة ال�شعر  :تهاين الرام�س و امليك �أب بلم�سة � :سمرية �إ�سماعيل
كذلك �شاركت بتعديل العار�ضات الكوافريه املبدعة � :شعاع الدحيالن.
ويف النهاية عرب القائمات على امللتقى ب�أنه �سيكون بكل ت�أكيد هناك ملتقى �آخر كلما �سنحت الفر�صة للقيام
بذلك � .إعداد امل�صورة  :بهية العلقم ( �أم حممد ال�شما�سي ).
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وتوجه مواطنون بت�سا�ؤل حول امل�شكلة التي تعاين منها
املحافظة ،من �سوء �إعادة �سفلتة الطرق من املقاولني،
وعدم تنمية املخططات ال�سكنية ،وعدم توفري خمططات
جديدة للأهايل ،يف الوقت الذي تعاين فيه املحافظة من
ارتفاع فاح�ش يف �أ�سعار العقار ،و�أزمة �سكنية حقيقية
حتتاج حللول �سريعة وجذرية.
و�أو�ضح الدو�سري يف جممل �إجابته على ما �أثري ب�أن
املحافظة ،وبحكم امتياز �شركة �أرامكو ،تعاين مثل بقية
املناطق من هذه امل�شكلة ،م�شري ًا �إىل �أن القطيف �أكرث
جهة تعاين من عدم فك احلجز من قبل �أرامكو ب�سبب
االمتياز ،م�شري ًا لوجود جهود �سابقة من املجل�س البلدي
ال�سابق واحلايل والبلدية لتوفري مواقع ميكن ا�ستخدامها
خمططات �سكنية� ،أو �أ�سواق ،ولكن مع الأ�سف تواجه
تلك اجلهود باعرتا�ض �أرامكو بحجج �أنها حتت االمتياز،
و�أنها بحاجة لهذه املواقع ،الفت ًا �إىل �أنه �سبق بحث هذا
املو�ضوع مع الوزير ،و�سبق �أن رفع ذلك لوزارة البرتول،
ولكن ردود �أرامكو كانت دائم ًا �سلبية ،وحتى فيما يتعلق
بحجج اال�ستحكام ،ف�أرامكو �أ�صبحت تعرت�ض فيها،
وهذه م�شكلة تعاين منها القطيف.

جائزة التميز للثانوية الرابعة
نب�ض دفاق من �صميم قلوب دافئة مفعمة
باحلب واالنتماء ....متيز هادىء ي�سري
بخطى واثقة  ...يوا�صل امل�سري حتى
ي�صيب الهدف وي�صب يف نهر ( الفوز )
فريوي الفرح ق�صة هذا الإجناز يف رابعة
امل�ستقبل انه الفوز ال بل يتعداه اىل �آفاق
ابعد وابعد اىل الن�صر واالنت�صار لقيم
العمل اجلاد والذي كانت نتيجته حلوة
املذاق ح�صد املركز الأول يف جائزة التميز للرتبية والتعليم يف دورتها
الرابعة فئة ( الإدارة واملدر�سة املتميزة)كذلك فوز احدى معلماتها
باملركز الأول فهنيئا للقيادة املبدعة هذا النجاح وملعلماتها هذا التفوق
ولطالباتها هذا ال�سمو والإبداع
�أعتمد �سعادة املدير العام نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الرتبية والتعليم
للتميز على م�ستوى املنطقة ال�شرقية� .ألف مربوك لهم جميعا ون�س�أل اهلل
لهم التوفيق يف املناف�سة على م�ستوى اململكة

http://edueast.gov.sa/portal/245

متى ت�رشق مدينة القطيف اجلامعية ؟

ال�سيد حممد امل�شعل

ناهيك �أن تلك اجلامعات ال ت�ستوعب �أ�ص ًال عدد اخلريجني داخل نطاق حمافظتها فكيف
�ست�ستوعب عدد اخلريجني من �أبناء حمافظة القطيف ذات الكثافة ال�سكانية والعدد الكبري من
اخلريجني والذي ي�صل �إىل حوايل � 5000آالف خريج وخريجة يف كل عام .

وف ّيات
مقالة

منذ ما يقارب الع�شر �سنوات و�أهايل القطيف يطالبون ببناء �صرح جامعي يف حمافظتهم نظراً
لأحقيتهم وللحاجة املا�سة واملعاناة التي يتكبدها �أهايل املحافظة جراء حرمانهم من هذا ال�صرح
التعليمي امل�أمول  ،وقد حمل هذا امللف العديد من الوفود ورجاالت القطيف للعديد من
امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم العايل وغريها ،وكانت من تلك التحركات مطالبة جمموعة من رجاالت
املحافظة كال�سيد ح�سن العوامي واملرحوم احلاج عبداهلل ال�شما�سي ونخبة �شبابية رافقت هذا اجليل
الرائد قبل ع�شر ومازالت ت�سعى وتقرع �أبواب امل�س�ؤولني ،وظهور جيل �شاب ي�ساند هذه اجلهود
والتطلعات للمطالبة مبا ت�ستحقه حمافظتهم  ،و�آخر تلك اللقاءات كانت قبل ب�ضعة �أ�شهر حينما
عر�ض الدكتور حممد بن ال�شيخ علي املرهون ملف التعليم العايل على �صاحب ال�سمو امللكي وزير
الداخلية مبيناً بالدرا�سات والأرقام �أهمية وحاجة و�أهلية حمافظة القطيف ملدينة جامعية.
وها نحن اليوم نتفاءل با�ستمرار املطالبة خ�صو�صاً بعد �أن �أو�صى املجل�س املحلي يف حمافظة القطيف
برئا�سة حمافظها الأ�ستاذ خالد ال�صفيان  ،يف جل�سته بتاريخ 2013/4/7م �ضرورة �إن�شاء جامعة
مبحافظة القطيف ت�ضم التخ�ص�صات التي تتوافق مع �سوق العمل ،على �ضوء ما عر�ضته اللجنة
التعليمية الفرعية يف املجل�س من مربرات داعمة ،وللحاجة املا�سة املبنية على املعطيات الإح�صائية
احلالية وامل�ستقبلية.
ويف الوقت نف�سه فقد تطرق الكثري من الك ّتاب يف ال�صحف املحلية الر�سمية من �أبناء وبنات
حمافظة القطيف ومن خارجها عن حاجة املحافظة لبناء ( �صرح جامعي) مما ي�ؤكد تظافر جهود
الأهايل ورجاالتهم وعلمائهم ومثقفيهم وم�س�ؤوليهم حول �أهمية العمل يداً بيد واملتابعة مع اجلهات
امل�س�ؤولة لتحقيق هذا ال�صرح احللم.

�سالكاً من � 35إىل  45دقيقة على �أقل تقدير!!..
 ،وكذا �إمكانية تعر�ضهم حلوادث ال�سري والأحوال
اجلوية  ...فهل يراعى طالب املحافظة يف هذا
اجلانب!..؟

�أما احلقيقة املرة ف�إن غالبية طالب وطالبات هذه املحافظة تراهم يف بداية كل عام كالنوار�س املحلقة
فوق بحرها يهاجرون متجهني بني الأح�ساء والريا�ض وجدة و�أبها � ..إلخ بحثاً عن مقعد جامعي
وكما قيل اطلب العلم ولو يف ال�صني فكيف وهم يف وطنهم ال يهاجرون !..؟
وتبد�أ هناك ق�صة مرهقة �أخرى بعد القبول واحل�صول على مقعد درا�سي فكم يت�أمل ذاك الأب
وتلك الأم عندما ُيحتم عليهم قدر �أبنائهم الدرا�سة خارج املحافظة خ�صو�صاً �إن كانوا �إناثا وكيف
ي�ؤمنوهن يف الغربة!..؟ وما حالهن حينما يرتقنب فلذات �أكبادهن يف حال ذهابهن وعودتهن �إىل
جامعاتهن خ�صو�صاً �إذا كان الطريق برياً !..؟
وكم يتعر�ض �أبناء وبنات املحافظة �سنوياً �إىل حوادث �سري مفجعة �أثناء الذهاب والإياب للجامعات
من الطرق ال�سريعة ت�شهدكم ح�صدت من الأرواح والإعاقات التي كانت �ستكون ذخراً للوطن !؟
وكم يتكبد الطالب والطالبة و�أ�سرهم من الأموال الطائلة لتغطية م�صاريف الدرا�سة واملوا�صالت
فقد تطرقوا جميعاً للعديد من اجلوانب املهمة التي من �ش�أنها تو�ضيح �أهمية �إن�شاء �صرح جامعي يف وال�سكن وغريها من االحتياجات اليومية من م�أكل وم�شرب �إ�ضافة �إىل الإجهاد البدين
لدي ما �أزيد �إال التطرق جلوانب والنف�سي!..؟
القطيف  ،وال ميكن يل هنا �إال �أن �أ�ؤكد كالم من �سبقني ولي�س ّ
�أخرى مهمة من �ش�أنها دعم هذه املطالبات وتبيان احلاجة امللحة التي باتت �إحدى املطالب التنموية فال �أبالغ فقد �شهدت الكثري من �أبناء وبنات املحافظة يفقدون مقاعدهم اجلامعية �سنوياً نظراً لعدم
ا�ستطاعتهم تغطية م�صاريفهم الدرا�سية  ،وب�سبب عدم اكتفائهم من املكاف�أة ال�شهرية و�ضعف
الرئي�سية لدى �أبناء املحافظة خ�صو�صاً واملنطقة ال�شرقية عموماً.
وبداية علينا �أن ن�ؤكد �أن � ّأي مقايي�س قد تعتمدها وزارة التعليم العايل لإن�شاء اجلامعات والكليات �إمكانية عوائلهم املادية ،كما ا�ضطر كثريون من �أبناء وبنات املحافظة العمل خالل �أيام الإجازة من
التابعة لها يف �شتى حمافظات اململكة متوفرة يف حمافظة القطيف بل وتفوق  61حمافظة من فئة �أجل ت�أمني احتياجاتهم الدرا�سية مما �أثر وي�ؤثر على م�ستواهم الدرا�سي وا�ستقرارهم النف�سي  ،وال
(�أ) من نواحي عديدة  ،فلو عملنا مقارن ًة على الكثافة ال�سكانية وامل�ساحة اجلغرافية وعدد اخلريجني نغفل عن الق�سم الآخر ممن خ�سروا درا�ستهم اجلامعية وغالبيتهم من الإناث ب�سبب رف�ض �أ�سرهم
لدرا�ستهم خارج نطاق حمافظتهم !؟
والتفوق الدرا�سي واملوقع اجلغرايف � ...إلخ لوجدنا مفارقات عديدة وكبرية ل�صاحلها.
ولكن للأ�سف ال�شديد فرغم �أحقيتها �إال �أن �سكانها مازالوا ينتظرون قرار �إن�شاء �صرح جامعي وال�س�ؤال :عندما يذهب �أبناء املحافظة للدرا�سة اجلامعية خارج احلدود الإدارية ملحافظتهم فهل
يحت�ضنهم على رغم املطالبات والتقارير والدرا�سات الكثرية التي رفعت للم�س�ؤولني خالل �ستكون لهم امتيازات �أخرى كرفع املكاف�أة ال�شهرية وعدم �إيقافها يف حال نزول املعدل الرتاكمي
وموا�صالت جمانية ؟ وهل  ..وهل�...إلخ !؟
�سكن
ال�سنوات املا�ضية �إال �أنه وليومنا هذا مل يحن الوقت لتحقيق هذا احلق وال�س�ؤال املطروح لكل من !؟ هل �سيوفر لهم ٌ
ٌ
لذلك عندما يطالب �أهايل حمافظة القطيف ب�صرح جامعي ف�إنهم مل يطالبوا فقط لأحقية حمافظتهم
وقعت عليه امل�س�ؤولية ملاذا !..؟
بل ملا يعانيه �أبنا�ؤهم من م�شق ٍة و�أمل وحاجة حقيقية ال حتتاج من امل�س�ؤولني عن ملف التعليم العايل
�أما اجلانب الآخر فهو بعيداً عن ا�ستحقاق املحافظة لـ( جامعة) ت�ضمن م�ستقبل الأجيال القادمة �سوى نظر ٍة واقعي ٍة لهذا املطلب الذي ينادي به �أهايل املحافظة منذ زمنٍ بعيدٍ وهناك من الدرا�سات
وحتت�ضن �أبناءها وبناتها وتخفف املعاناة التي عا�شها الآباء ويعي�شها اليوم الأبناء و�أهليهم ,فهناك والوقائع واحلاجات وال�شواهد التي تو�ضح احلاجة والر�ؤية �أكرث لوزارة التعليم العايل ولكل م�س�ؤول
املرحومني ال
تتقدم
سعداءوا�سعة من �أبناء وبنات هذا
��شريحة
يحت�ضن
لذويإن�شاء �صرح جامعي
التعازيواخلا�ص ب�
أحرهذا امللف املهم
اجلامعية خارج نطاق ب� عن
اجلانب الإن�ساين وما يعانيه املواطنون من �أبناء وبنات املحافظة جراء الدرا�سة
أخرى.
ل
ا
املحافظات
بباقي
أ�سوة
�
الوطن
حمافظتهم.
�سائلني الله العلي القدير �أن يرحمهم و�أن يدخلهم الف�سيح من جناته
فلو افرت�ضنا �سلفاً قبولهم يف اجلامعات القريبة منهم جغرافياً كجامعة الدمام �أو جامعة امللك فهد فمن الإجحاف يا معايل الوزير �أن حمافظ ًة بحجم القطيف ال يوجد بها حتى فروع جامعات وهي
القطيفإنـا إ ْ
جامعية� ...سلوان
مدينة وال
ت�ستحق�صرب
ذويهم ال
للبرتول واملعادن يف الظهران!..؟ فهذه اجلامعات ي�ستغرق الو�صول � و
يلهم الطريق
إليها�أنحينما يكون
اجعون
مدينةللِ ِ و
فمتى.ت�شرقإنا
اجلامعية َلي!؟ ِه ر ِ

إىل رمحة اهلل

ِ َّ هّ َ ِ َّ ِ

َ

َ
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يف احتفالية خا�صة مبنتدى حواراحل�ضارات

تكرم رجل اخلري
 42م�ؤ�س�سة و�شخ�صية بالقطيف
ّ

عبدالعزيز املحرو�س

املكرم ودعوة للإحتذاء به يف اجلوانب الإجتماعية
 �إ�شادة بجهود ّ -احلفل ي�شهد عر�ضا مل�شروع املحرو�س لرعاية املعاقني

د .عادل اخلطي ،يقدم درع جمعية ال�رسطان

م� .شفيق �آل �سيف  ،يقدم درع نادي الرتجي

الأ�ستاذ ح�سن بن علي �أبو ال�سعود وال�شيخ حمد بن فار�س اخلالدي
يقدمان درع منتدى حوار احل�ضارات

كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /طارق ال�شمر -مفيد العوامي

�أ .مهدي البحارنة  -جلنة التكرمي الأهلية

م� .أمين املزين  -جمعية م�رض اخلريية

م .ح�سن الفرج  -منتدى الكوثر

�أ .عادل اخلواهر  -جمعية اجل�ش اخلريية

كعادته يف تكرمي �شخ�صية من �شخ�صيات املحافظة ،ممن كان لهم دور وم�ساهمة
فعالة يف خدمة املجتمع �أقام منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف م�ساء
اخلمي�س (/18ابريل )2013/حفل تكرمي لرجل الأعمال عبدالعزيز بن احلاج
�سعيد املحرو�س ،تقديرا لعطاءاته ومواقفة جتاه �أعمال الرب ،يف خمتلف املجاالت
� ..شارك يف حفل التكرمي  42م�ؤ�س�سة و�شخ�صية قدمت للمكرم دروعا وهدايا
تذكارية تعبريا عن �شكرها وتقديرها ملا قام ويقوم به املحرو�س يف هذا ال�ش�أن.
وقد ت�سابق امل�شاركون يف احلفل الذي افتتح بتالوة من �آيات الذكر احلكم،
بالكلمات والأ�شعار ،التي ترك ّزت معظمها على تثمني ما يقوم به املحرو�س
من م�ساهمات ت�ستحق ال�شكر والتقدير ،ودعوة الآخرين للإقتداء به يف هذا
العمل ..ففي البداية حتدث مقدم احلفل الأ�ستاذ ع�صام عبداهلل ال�شما�سي
وقال �إن ال�سخاء واجلود والعطاء هي مفرادات تخت�ص بال�ساعني للو�صول �إىل
الإح�سان والرب ،ومنهم عبدالعزيز املحرو�س ،وهو من الذين �أ�سرجوا ال�شموع
يف دروب احلياة ،بدال من لعن الظالم ،فهو رجل عمل ويعمل ب�صمت يف
واحات اخلري ،دون �صخب �أو مباهاة� ،أحب جمتمعه فبادله هذا املجتمع حبا
بحب وتقديرا بتقدير ،لذلك جاء هذا احلفل الذي هو تكرمي للف�ضيلة ،وحتفيزا
مل�سالك النبل والعطاء ،فال يزال جمتمعنا وفيا يزخر بالطاقات اخليرّ ة.
ووقد �شهد احلفل الذي اقيم برعاية الأعالمي وراعي املنتدى ف�ؤاد ن�صراهلل
ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات �أ�صحاب الوجاهة االجتماعية والعلمية ،وعدد
من كبار املوظفني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ورجال الأعمال ،والأطباء ،ورجال
الدين ،ورجال ال�صحافة والإعالم ،من حمافظة القطيف وخارجها.
�أ .يا�سني �آل �سنان  -جمعية الأوجام اخلريية
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ف�ؤاد ن�رصاهلل  -راعي املنتدى

�أ .خالد ال�سبع يقدم هدية عن الدكتور
ال�شيخ عبد اهلل ال�سيهاتي

وقد حتدث راعي املنتدى ف�ؤاد ن�صراهلل خالل احلفل و�صفا املحتفى به ب�أنه رجل
اخلري والعطاء ،الذي ي�ستحق م ّنا جميعا ال�شكر والتقدير على كل عطاءاته
املختلفة.
ويف كلمة �أهايل حمافظة القطيف قدمها رئي�س املجل�س البلدي باملحافظة
املهند�س عبا�س ال�شما�س بعنوان (كلمة وفاء) قال فيها :ب�أن ال �شيء يحفز
ال�سناء ويطيل مدة البقاء مثل الإح�سان ،فكثري من املدائح تفنى وت�ضمحل
بينما عمل اخلري يبقى  ،والنماذج اخليرّ ة يف املجتمعات تبقى نقو�شا ب�أ�سماء
اخللود ..مو�ضحا ب�أن هذا اللقاء هو لتكري رجل من رجاالت اخلري يف بلدنا
املعطاء ،فهو الذي بذل من ماله وجهده الكثري  ،وهذا اعرتاف باجلميل ون�سبة
املعروف لأهله ،وهو عملية تقدير ملن خدم جمتمعه  ..و�أ�شار �إىل �أن تكرمي
�شخ�صا ال زال يعمل فهذا حتفيز له على املزيد من اال�ستمرا ،وحثه على املزيد
من العمل ،ودعوة الآخرين للإقتداء به.
�أما جمعية القطيف اخلريية وعلى ل�سان رئي�س جمل�س �إدارتها الأ�ستاذ وجيه
الرم�ضان فقد �أ�شادت بجهود املحرو�س ،م�ؤكدة على �أن عمل اخلري هو من
�أو�سع و�أ�صدق �أعمال الرب والتقوى التي حث عليها ديننا احلنيف ،وهي من
�أو�سع �أبواب ر�ضا اهلل ..م�شيدا بدور عبدالعزيزاملحرو�س يف دعم الأ�سر الفقرية
التي تتبناهم اجلمعية ،والتي بلغت يف العام املا�ضي � 1300أ�سرة ،مت دعمها
وم�ساعدتها ب�أكرث من  10ماليني ريال ا�ستفاد منها � 1300أ�سرة حمتاجة .وذكر
ب�أن اجلمعية تعمل مل�ساعدة ال�شباب العاطلني عن العمل للح�صول على وظائف
تعينهم على �صعوبات احلياة اليومية.
وقدم ال�شاعر على املهنا ق�صيدة �أ�شاد فيها مبا يقدمه املحرو�س خلدمة �أعمال
الرب وقال فيها:
كرمت طبعك بالعطاء
م��ن وال��د ل��ك قدوة
�أطلق��ت كل ت�ص��ور
لل��كل دون حت ّي��ز دوما

وامل��رء يخ�بر يف ال�ثراء
يف اخلط م�صداق الوالء
للخ�ير يف �أل��ق م�ض��اء
وم��ن غ�ير انتق��اء

�أ.
ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

�أ .حلمي ال�شما�سي

�أ .كمال املزعل

�أ.وجيه الرم�ضان

ع�صام ال�شما�سي  /مدير احلفل

م .عبا�س ال�شما�سي

�أ .حممد علي �آل خليفة  -درع �شخ�صي

�أ� .شكري ال�شما�سي

م .عبد ال�شهيد ال�سني
�أ .عبد الر�سول اخلمي�س

اىل �أن يقول:
وغ��دوت حمرو�س اخلطى
للخ��ط تب��دع معلم��ا،
م��ا كان دورك تاج��را

م��ن دون كل الأثري��اء
ومدي��ر مدر�س��ة النم��اء
 ،بتج��ارة كالأغني��اء

ثم ي�شري اىل بع�ض عطاءات املحرو�س ،ومنها مركز املعاقني:
�ش ّيدت مركز خدمة ،من نبل ذاتك يف العطاء
ملعوق مل ي�ستطع للعي�ش مثل الأ�سوياء
هي مل�سة وطنية حتنو بلطف الأوفياء
ولقد وفيت بذمة للخري من قبل النداء
ولك القطيف ت�سابقت بال�شكر ي�أرج بالدعاء
ولقد كان لــ "جلنة التنمية الإجتماعية بالقطيف" كلمة قدمها حلمي
ال�شما�سي الذي و�صف املحرو�س ب�أنه �أ�شبه بال�سحابة التي ال حتمل معها
�سوى اخلري والأمل ،دون انتظار مقابل ،فقد تعود املحرو�س على زرع بذور
اخلري الذي ال ينتج منه �سوى اخلري ،لذلك فهو مثال للأيادي البي�ضاء
الذين تتوقف الأل�سن �شكرا وامتنانا .
وقال ب�أن املحرو�س كان وال يزال م�ساندا للجنة التنمية االجتماعية
بالقطيف وداعما برزت عطاءاته يف �أكرث من م�شروع "واحتنا فرحانة"
التي تنظمها اللجنة يف عيد الفطر ال�سعيد ،وكذلك ت�أ�سي�س مركز رعاية
املعاقني ،وال نن�سى دعمه جلائزة القطيف للإجناز.
وتقدم امل�شرف على م�شروع �سعيد املحرو�س لرعاية املعاقني عبد رب
الر�سول خمي�س بنبذة خمت�صرة عن امل�شروع الذي يقع بحي ال�شاطئ
على �أر�ض م�ساحتها  3000مرت مربع ،يتكون الدور الأر�ضي من مركز
للعالج الطبيعي ،وق�سم �إدارة املركز ،ووحدة ال�سمع والنطق ،وم�سرح
ب�سعة � 400شخ�ص مع �أربعة م�صاعد وقاعتي طعام ،ويف الدورالثاين 20
ف�صال درا�سيا ،وملحق بـ  10ف�صول ملر�ضى التوحد ،ف�ضال عن عدد من
القاعات متعددة الأغرا�ض ،وقد روعي يف ت�صميم املبنى جوانب ال�سالمة

�أ .علي املهنا

املقرىء �أمني العايل

�أ .مهدي البحارنة

لت�سهيل عملية دخول وخروج املعاق.
و�أعرب راعي منتدى �سيهات الثقايف كمال املزعل عن خال�ص �شكره
وتقديره للمكرم انطالقا من قاعدة من ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل ،وقال
ب�أن احلروف تعجز عما تكنه النفو�س لهذا الرجل املعطاء ..معربا عن �أمله
يف �أن يكون قدوة لنا يف هذا ال�سبيل.
و�ألقى �شكري ال�شما�سي كلمة نيابة عن دار احلكمة الثانوية بالقطيف
وقال �إننا لنحتفي برجل طاملا �أعطى وبذل وذلك تكرمي للف�ضيلة واملناقب
العالية ،فهو من الرجال النبالء الذي يبذلون ب�صمت دون انتظار جزاء
�سوى مر�ضاة اهلل ،ولي�س هناك من قطاف يذخره املرء ب�أجمل من هذه
الثمار.
من جانبه قال �أمني عام جائزة القطيف للإجناز عبدال�شهيد ال�سني ب�أن
هناك لفتة منحنا �إياها الأخ عبدالعزيز املحرو�س عام  1433حينما كنا
نتلم�س �شركاء حقيقيني لنا يف اجلائزة ،فقال �أنا معكم مبا تقررون ،ومل
ي�ضع حدا مل�ساهمته يف هذه اجلائزة ،والتزم معنا جم�سدا �شراكته احلقيقية
مع اجلائزة ..ودعا ال�سني جميع رجال الأعمال والوجهاء ب�أن يكون �شركاء
يف اجلائزة.
�أما ال�شاعر ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص فقد قدم ق�صيدتني ،الأوىل عن النبي
(�ص) والثانية امتداح و�إ�شادة بجهود املحرو�س والتي قال فيها:
�أم�ير اجل��ود �أ ّرقن��ي احلن�ين
ل��ذا �أقبل��ت ا�ستب��ق احلكاي��ا
على �شاطي القطيف �أنخت رحلي
وراح امل��وج ي��روي ث��م يحك��ي
ع��ن املحرو���س �أن�ش��دين وغ ّن��ى
في��ا عبدالعزي��ز �سم��وت نف�س��ا
�أيادي��ك الط��وال ب��كل واد
فبي��ت اهلل �ش ّي��ده �سعي��د

تفي���ض ن��دى فتع�شق��ك العي��ون
ون��ور �شعاع��ك القب���س املب�ين
فعن��د جهين��ة اخل�بر اليق�ين
حدي��ث �س��وف حتفظ��ه ال�سن��ون
وه��اج مب�سمع��ى ذاك الرن�ين
ف�أن��ت ب�إفقن��ا ال�بر احلن��ون
ظالل��ك وارف��ات والغ�ص��ون
و�أ�صل��ح �ش�أن��ه الإب��ن الأم�ين

ال�شيخ �أحمد النا�رص  -ح�سينية الر�سول الأعظم (�ص ) بالأوجام

�أ .ح�سني ال�صرييف ،جلنة املنا�سبات التعليمية يالقطيف

�أ .حلمي ال�شما�سي ،يقدم جم�سم م�رشوع مركز الرعاية النهارية

�إبراهيم الزوري  -املجل�س القر�آين امل�شرتك

11
�أ .وجيه الرم�ضان  -جمعية القطيف اخلريية

�أ .حممد عبد الرحيم النا�رص ،مكتب �سفريات مهد الرباق

د.كامل العباد ،م�ست�شفى القطيف املركزي

�أ .جا�رس فوزي اجل�شي � -أبناء فوزي مهدي اجل�شي

�إىل �أن يقول:

�أ .كمال املزعل  -منتدى �سيهات

حم�سن البناي  -مكتب ال�رساج لل�سياحة وال�سفر

�أ ،مبارك امليالد  -جلنة التنمية بالبحاري

�أ .وجدي املبارك � -سيدة جمال الأخالق

�أي��ا عبدالعزي��ز ن��داك ف�ض��ل
وي��ا عبدالعزي��ز لأل��ف �شك��ر

وغ�ي�رك ق��اب�����ض �شحا �ضنني
���س��خ��ا�ؤك ن��ال��ه ح��ت��ى اجلنني

واختتم احلفل بكلمة جلنة التكرمي الأهلية مبحافظة القطيف مهدي البحارنة
الذي �أو�ضح ب�أن اللجنة ت�أ�س�ست من �أجل امل�ساهمة يف تكرمي املعطائني
واملبدعني و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء �أمثال عبدالعزيز املحرو�س ،م�ؤكدا ب�أنه
وكلما زاد فعل اخلري عمت الرحمة الإلهية.
وبعد ذلك متت عملية التكرمي ،و�أعربت كل م�ؤ�س�سة ،وكل �شخ�صية على
طريقتها ل�شكر املحرو�س فجاءت الهدايا التذكارية كالتايل:
 .1نادي الرتجي (رئي�س جمل�س الإدارة م� .شفيق ال�سيف)
 .2جميعة القطيف اخلريية (رئي�س جمل�س الإدارة وجيه الرم�ضان)
 .3جلنة التكرمي الأهلية (مهدي البحارنة).
 .4جلنة املنا�سبات التعليمية والعالقات العامة (ح�سني ال�صرييف)
 .5جلنة التنمية الأهلية بالبحاري (مبارك امليالد)
 .6جلنة التنمية االجتماعية ب�سناب�س (ح�سن طالق)
 .7نادي ال�سالم بالعوامية (فا�ضل النمر)
 .8جمعية اجل�ش اخلريية (عادل خواهر)
 .9جمعية م�ضر اخلريية (املهند�س �أمين املزين)
 .10جمعية الأوجام اخلريية (يا�سني ال�سنان)
 .11اجلمعية ال�سعودية لل�سرطان ـ فرع القطيف
(د .عادل اخلطي)
 .12جمعية تنمية الطفل بالدمام (ها�شم ال�شخ�ص)
 .13املجل�س القر�آين امل�شرتك (ابراهيم الزوري)
 .14م�سجد امل�صطفى �ص (عبدال�سالم الدخيل،
يو�سف اخلباز)
 .15ح�سينية الر�سول الأعظم بالأوجام (ال�شيخ
�أحمد النا�صر)
 .16منتدى الكوثر الأدبي (ح�سن الفرج)
 .17موكب �أمري امل�ؤمنني بالقلعة (نزارالعوامي)
 .18م�سابقة �سيدة الأخالق (وجدي املبارك)
 .19منتدى �سيهات الثقايف (كمال املزعل)

ال�سيد ح�سني العوامي  -متحف القطيف احل�ضاري
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�أ .بدر حمرو�س املحرو�س  -جماعة الت�صوير ال�ضوئي

ال�سيد نزار العوامي  -موكب �أمري امل�ؤمنني ( ع )

�أ .ح�سام الناجي  -مكتب الناجي لال�ستقدام

�أ .مهند الزاير  -جماعة نا�صفة

م.نبيه لرباهيم -مكتب الرباهيم الهند�سي

 .20متحف القطيف احل�ضاري (ح�سني العوامي)
 .21جماعة الت�صوير ال�ضوئي (بدر املحرو�س)
 .22مكتب الناجي للإ�ستقدام (ح�سام الناجي)
 .23م�ؤ�س�سة توقيت القمر (عبداهلل ن�صر اهلل)
 .24ح�سني العبد اجلبار
 .25حممد اخلليفة
� .26أحمد عي�سى ال�سيهاتي (ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
اخلليج)
 .27الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي (خالد ال�سبع)
 .28الدكتور حممد بن ال�شيخ علي املرهون
 .29دار احلكمة الثانوية بالقطيف (�شكري ال�شما�سي)
 .30م�ست�شفى القطيف املركزي (د.كامل العباد)
 .31مكتب ال ابراهيم لال�ست�شارات الهند�سية
(املهند�س نبيه ابراهيم)
 .32جلنة نا�صفة القطيف (مهند الزاير)
 .33م�ؤ�س�سة مهد الرباق (حممد عبدالرحيم النا�صر)
 .34جمموعة ال�سنان للعود والعطور
(احمد �سلمان ال�سنان)
 .35ال�سراج لل�سياحة وال�سفر (عبداملح�سن البناي)
� .36شركة احتاد اال�شقاء (جا�سر اجل�شي)
 .37مطاعم التنور ( �سالم اليو�شع)

�أ.د .حممد املرهون

�أ.عبد الله ال�شما�سي  -ديوانية �أبو �سعد

 .38جمموعة �صيدليات املهنا
(د .عادل ابو ال�سعود)
 .39ديوانية �أبو �سعد(عبداهلل ال�شما�سي)
.40جلنة التنمية االجتماعية بالقطيف (حلمي
ال�شما�سي ـ
عبدالر�سول اخلمي�س)
� .41شركة علي بن ح�سن الدهان
(ح�سن �آل حاجي)
.42منتدى حوار احل�ضارات (عميد عائلة ابو
ال�سعود احلاج ح�سن بن علي �أبو ال�سعود ـ
ال�شيخ حمد بن فار�س اخلالدي)
.43الأ�ستاذ عبداهلل معتوق القديحي.
ويف اخلتام قدم عبدالعزيزاملحرو�س خال�ص
�شكره وتقديره للجميع.

عبد الله ن�رصالله ـ توقيت القمر لل�ساعات

عادل �أبو ال�سعود  -جمموعة �صيدليات املهنا

ح�سني العبد اجلبارـ روابي القطيف

عبد ال�سالم الدخيل  -م�سجد امل�صطفى ( �ص )

�أ� .شكري ال�شما�سي ،ثانوية دار احلكمة

�أحمد �سلمان ال�سنان  -ال�سنان للعود والعطور

�سالم اليو�شع ،مطعم التنور

�أ.ح�سن طالق  -جلنة التنمية بال�سناب�س

�أحمد عي�سى ال�سيهاتي
 -درع �شخ�صي
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مقالة

�أرجوحة الزمن

ومتطرهم ب�سحب الر�ؤيا
ثم ت�أمرهم بال�سري يف دروب الغواية.
مل تكن جمرد �شامة ت�ضيء على وجه �صبية (كما
يحلو يل و�صفها) ا�سمها (تاروت) ولهذا الإ�سم
رواية �أخرى  ,هذه اجلزيرة التي ا�ستعارت ا�سمها
�أو ا�ستعري لها من �آلهة اجلمال  ,نظرا ملا حبتها الطبيعة
من �آيات احل�سن والفتنة خولها �أن تكون �آثر حم�ضيات
�سادة التاريخ واجلغرافيا ذات ف�سحة من الزمن والدليل
على ذلك �أنهم تركوا فيها �أثرا منهم ليظلوا حا�ضرين يف
ذاكرتها �إىل الأبد  .ال مل تكن جمرد �شامة تتهام�س خل�سة
عليها النظرات مهما ا�ستطال (لبالب) الزمن � .إن مل تكن
ال�سنوات هي التي تبتكر م�ساحيقها من �أقوا�س قزح  ,تلك
التي ان�شغل مبدعوها ب�أن تبقى حديث الزمن  ,وان�شغل
من حفر بها دروبا للتاريخ كي ي�سلك �أول خطوة ت�أخذ
به نحو كوة لب�صي�ص �ضوء يظفر من خالله ب�سبق لتعرية
تاريخها امللتب�س حتى اللحظة  ,وان�شغلنا نحن اللذين كنا
حروفا على هوام�شها ننقب مبا �أ�سعفنا به وقود الذاكرة ,
ورحيق املخيلة عن خيوط ل�سر اقتحامها يومياتنا  .فهي
القلعة (قلعة تاروت)  .الإ�سم الأ�شهر والقادر �أن يو�صلك
�إىل كل نقاط الأ�شكال الهند�سية املتكونة منها جغرافية
اجلزيرة  ,القلعة التي اخت�صرت بني �صفحاتها تاريخ
من مروا من هنا  ,هي املا�ضي  ,واحلا�ضر  ,وامل�ستقبل ,
املا�ضي الذي بهره لنا الآباء واجلدات بحكاياتهم املعجونة
برائحة اجلن والعماليق والتي كانت من�سجمة وك�ؤو�سنا
املعرفية حينها  .ولأننا �أبناء اليومي والعادي ال جمال
للتاريخ يف افرتا�ضاتنا  ,وهي احلا�ضر لأنها ت�شكل م�ساحة
ال ب�أ�س بها من ذائقة ب�صرية عززتها مغامرات كل الفنانني
اللونية والتي ت�سللت دون ا�ستئذان ل�صندوقهم الأ�سود
لي�شرع كل على طريقته يف الرثثرة اللونية لنقر جذران
�سـر هذه الغام�ضة  .وامل�ستقبل لأنها كعادة املحرتفات يف
طريق الغواية ال تف�ضح كل �أوراقها فما زالت ثمة �أبواب
حت�ضن �أبوابا �أخرى مل ت�سمح �إال باملواربة لت�صب من زيتها
ما ي�ضمن لنار اللهفة �أن تظل م�ستيقظة متطر ب�سحب
الإحتماالت التي غالبا ما تلج�أ �إىل لعبة الأ�سطرة.

2

�شفيق العبادي

1

طالعك ال�سراب وطريقك الرحيل
قالت العرافة وهي تتلم�س طريقا للعودة بني
تعرجات
كفها املن�صوبة كمتاهة
مل تكن الأوىل وال الأخرية من غرقـت يف رمال �صحرائها
ال�شا�سعة
ال نعلم عنها �إال �أنها كانت هنا منذ �أول خطوة طبعتها
القبائل على �أح�ضان هذه الف�سحة من الأر�ض
كانت ناياتهم يف حلظات احلزن
ورباباتهم يف هذيان ال�سعادة
ونخبهم يف حلقات ال�سمر
كانت بو�صالتهم لطوالع النجوم
وذاكرتهم ملا كان وما �سيكون وما هو كائن
كانت املرايا والذاكرة والبو�صلة
قيل �أنها ابنة اخلطيئة الأوىل
وقيل �أنها �سقط لإحدى القبائل الرحل
وقيل �أنها حورية بحر عمدتها ال�شواطئ حلماية مراكبها
من اليم
قيل يف ذلك الكثري
و�سقط �سهوا �أنها هي التي تختار مريديها
هي التي تنتخبهم من طوالع ال�شهور
وت�صفيهم عن �شوائب الرتاب
وترقيهم ببخور الأزقة وزعفران الت�شرد و�أخالط العزلة
وتهي�ؤهم حللقات الك�شف و�صومعات الع�شق
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الأ�سطرة هذه اللعبة التي حذقناها �أطفاال والتي
كان ي�سكبها يف �أذهننا الكبار لتجـ�سري الهوة
بني طبيعة الأفق (املعماري) للجزيرة من خالل
ن�سيجه الذي و�إن كان يعي�ش طفرات جينية كونه
�أحد �أفخاذ قبيلة العمارة الإ�سالمية وبني هذا الإبداع

الهند�سي ال�شامخ والذي ي�شكل مفردة نافرة عن ال�سياق.
فبينما تكون تلك تدويرا وا�ستغالال لأدوات الطبيعة
املحيطة تبدو الأدوات التي ت�شكل منها بناء القلعة بدءا
من الر�ؤيا الهند�سية حتى باقي التفا�صيل �شبه غائم يف
�أر�شيف ذاكرة املنطقة  ,كذلك م�ستوى الإرتفاع بني
(املعمارين) والذي �أي�ضا له بعد (ثقايف) �أكرث منه (وظيفي)
يتك�أ على منظور الر�ؤيا الإ�سرتاتيجية لكليهما  .مما يحفز
�أجنحة الأ�سئلة على الطريان الكت�شاف هذا اجلني املتقدم
عن �سياقه الزمني ,لكن ونظرا لوجود �سلم �أولويات لذا
الكبار �أوجه من هذه الأ�سئلة الرتفية وهي حماولة الت�أقلم
مع �شظف احلياة وت�أمني احتياجاتها ال�ضرورية مت ايعاز هذه
املهمة لنا نحن ال�صغار وقتها .
حيث كانت حمطة عروجنا نحو �سماء بي�ضاء من
كل قيود  ,من�صة لك�سر رتابة ال�سهول املتنافرة
وفائ�ض الطاقة امل�سمى طفولة تنع�شنا ب�أرواح
جمنحة اخللود مما ي�شعرنا وقتها بزهو العظمة  ,م�سرح
لإعادة ترميم ذواتنا من خالل بعث تلك احلكايات
املختمرة بذاكرة جذرانها حيث خ�صوبة خيالنا الطفويل
ي�سعفنا ب�أبدع الق�ص�ص وال�سيناريوهات والتي غالبا ما
تكون مادتها من عجينة احلروب  ,ونظرا لأن امل�سرح
مفتوح لذا فعلى كل من ي�شرتك فيه �أن يختار الدور الذي
يالئمه وفقا خلريطته النف�سية لذا ال يوجد كثري عناء من
انتظام هرم �أبطاله فالقائد ال يحتاج النتخاب واملحارب
ال ينتظر توجيه والعدو لي�س بحاجة �إىل �إرث تاريخي
لتعميده ومن الغريب الذي البد له من تف�سري �أن مغامراتنا
القتالية ال تتم �إال فرتة الغروب رمبا رغبة لإ�ضفاء م�سحة
من اخللفية الدرامية تتالئم وطبيعة احلدث التي توفره لنا
الطبيعة تف�ضال  ,ومن املده�ش �أننا نعي�ش الأدوار بكل
تفا�صيلها لذا لي�س من امل�ستغرب �أن بع�ضنا يعود �إىل بيته
ليبد�أ م�شوار ت�ضميد جراحه النازفه �أمل �أقل �أننا ال منار�س
لعبة �إمنا كل واحد منا يعي�ش منولوجا داخليا  ,كنا وقتها
نعي�ش يف برزخ الواقع متلب�سني ب�أرواح من مل يزالوا يف
ت�صورنا يلونوا تاريخ هذه القلعة  ,لذا ال غرابة �إن �شعرت
الأجيال التي عا�شت قريبة من نب�ضها �أن ثمة م�شرتكات
روحية ت�شف لها ما وراء هذه الرقعة الزمنية مبا ت�صطخب
به من �أحداث كانت هذه �إحدى �أجنتها  ,و�أنفاق فكرية
جت�سر ما �سقط من حروف وقف �أمامها التاريخ حائرا حتى
حني  .ومن ح�سن حظي �أنني من هذه الأجيال و�إن كان
�آخرها (نظرا لأن ثمة م�ستجدات �أمطرتها �سحب احل�ضارة
�صرفت الأجيال اجلديدة عن ال�سفر يف تفا�صيل تاريخها .

4

بعد �إجناب خم�سة من الأوالد بالتوايل � ،س ِئم �أبي و�أراد ابنه متلأ عليه بنعومتها
الأنثوية البيت .
ف�ألح بالدعاء وال�صالة متزايدً ا ب�صراخه على �أمي  ,وبقى كاحلميم يف �صدرها  ،ما
كان �إال �أن يجتاحه الغ�ضب والتوتر كلما �أتاحت الفر�صة ُ
و�ش َِّرعت �أبواب النقا�ش
ال�ش�ؤم بينهما ..
ُ
بعد �أ�شهر و �أيام و�سويعات الزفرات الالمتناهية  ,فوجِ ئت �أمي بحملها
و يف خالف كل مره  ،كان يجتاحها �أمل وحزن بدلاً من بهجتها ..
تت�صادم يف خميلتها وعود �أبي وغ�ضبه  ,ذاهبة �إىل طبيبها كالعادة ملعرفه جن�س
جنينها ب�أعني ذارفه وقلب يرتاق�ص بكل خوف وفزع
ُمتذكرة ع�شرة الأعوام الفائتة من ال�صرخات ال�صبيانية
م�شتهيتا مالمح �أنثوية متلأ عليها �أ�سطح املنزل الزهرية
بعد التحاليل وكل ما هو طبيعيا ملعرفة من يتنعم يف �أح�شاء �أمي
فوجئ اجلميع وتراق�صت الزغاريد الالهبة يف �شتى �أوراق �شجرة عائلتي ال�سعيدة
بتكوين داخل ُحج ِرها ..
�أما �أبي فات�سع ثغره وانفرجت �أ�ساريره بعد �سنني بعيده �أمام ثغر �أمي
وما كان للعامل �إال �أن يفرح ملته ًيا بقدومي
م�ضت ت�سع �أ�شهر  ،وها هي اللحظة املوعودة  ,لي�ست ك�أي وقت
�إنها �صرخة امليالد الأنثوية حتمل معها �أ�شهى اللحظات .

طاب خاطر �أبي و ُفرجت كربه �أمي  ,وها �أنا �أترعرع و�سط خم�سه �صبيان �أ�شقياء .
َ
فال احد ي�شاركني رق�صتي  ,وال �أقالم كحلتي ..
حاجبي �أمي اللذان بقيا مقطبان طوال
وما كانت �صرخة ميالدي �إال ل ُتمل�س
ّ
�أعوا ِمها الأخرية
والدي قبل �أ ّي َة غفوة .
ها هنا �أنا �أتكون  ،ها هنا �أنا �أعي�ش ُ ،مقبِله ر�أ�سا
ّ
مدهلل على عر�ش امللوك  ،املالمح التي ال طاملا ُح ِل َم بها قد ُت ِو ّجت بالرقة و
�سيمفونية الرب واحلياء
والدي يربتان على ر�أ�سي  ،حاكيان ق�صتي و ق�صة �صرخة ميالدي
َكبرِ ُت وما زال
ّ
،
�صرخت فرتاق�صت ب�صرختي �أقاليم العامل كلها -
ُ
ونت بدعوات �أمي و�أبي الالنهائية  ,ف�أتيت فتاة بي�ضاء القلب كمالحمها ،
ُك ُ
نحيفة اخل�صر بعينان و�ساعتان �سوداويتان كملكات جمال العامل  ،ب�شفاه مقو�سة
متفجرة عنفوانا .
مل يكن قدري حمتوم � ،إال لأ�سعد �أبي  ,و �أكون بل�سما ل�شفاء �أقطاب حاجبي
�أمي .

ثقافة

مالمح �أنثى

الطالبة  :عقيلة �سلمان الفرج .
املتو�سطة الأوىل بالعوامية .
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برودكا�ست �أخبار القطيف

حتقيق

طرقت للمعرفة �أبوابا  ،واتخذت امل�صداقية منهاجا
حتقيق  :ليلى الزاهر

ت�سللت للقلوب بهدوء مع دفء الكون � ،شم�س ثانية
�أ�ضاءت �سماء القطيف  ،حيث �أ�صبح هناك عنوانا
للمعرفة والثقافة التي غدت يف متناول اجلميع  ،دخلت
معظم منازل القطيف حتيي القلوب بنور احلكمة كما
حتيي الأمطار الأرا�ضي اجلدباء ،ب�أمزجة متعددة ،
يحي القي�صوم
علي اخلويلدي
خالد ال�سنان
توفيق التاروتي
وم�شارب متنوعة ..
�إدارة الربجمة
الدعم اللوج�ستي
م�س�ؤول التحرير
املدير العام
برودكا�ست القطيف ...
والدعم التقني
وامل�ساندة
والعالقات العامة
طرقت للمعرفة با ًبا  ،واتخذت امل�صداقية منهاجا  ،فكان لها
ال�صدارة عنوان ًا  .ال يحلو ارت�شاف القهوة ال�صباحية دونربودكا�ست �أخبار القطيف ،
فهي بحق نافذتنا على عاملنا القطيفي اجلميل  ،وبها ن�ضيف �إىل عقولنا عقول الآخرين بتجاربهم ،
• احلر�ص على خلو املادة الإعالمية من �شعارات طائفية �أو
بتطلعاتهم ،وبكل ما نحتاج له يف حياتنا ..
دالالت �سيا�سية �أو دينية حمر�ضة �أو خمالفة ل�سيا�سية الدولة
برودكا�ست �أخبار القطيف �أول �شبكة �إخبارية اجتماعية تعني ب�أحوال القطيف  ،وتنقل لنا الأخبار فور
�أو منافية للأعراف والآداب �أوخاد�شة للحياء.
حدوثها ب�صدق  ،ت�أ�س�ست عام  ١٤٣١الهجري وهي �أول من ا�ستخدم التقنية احلديثة يف نقل الأخبار .
• عدم ت�ضمن املادة الإعالمية على كل ما يحر�ض على الفتنه
فمن هو �صاحب هذه الفكرة ؟ وكيف كانت بداياتها ؟ ومن
او التفرقة �أوامل�سا�س لعرق �أو طائفة ونحو ذلك .
ه�ؤالء الذين يقفون خلفها ؟ لهم دوي كدوي النحل يعملون
ب�إ�صرار ٍ
• �صدق املادة الإعالمية و عدم احتوائها على معلومات
وحتد خلدمة �أبناء بلدهم .
م�ضللة .
عندما تتكاتف اجلهود  ،وتتحد الهمم تنتج �أ�سرة رائعة تعمل
• عدم ن�شر الأخبار امل�سيئة من جرائم وغريها ليبقى �شعارنا
ب�إخال�ص من �أجل �إي�صال ر�سالة �سامية  ..ر�سالة برودكا�ست
برودكا�ست �أخبار القطيف نافذة القطيف امل�شرقة وامل�شرفة .
�أخبار القطبف تقوم على �أكتاف كوكبة زاهرة من �شباب املنطقة .
توفيق التاروتي  ،خالد ال�سنان  ،علي اخلويلدي  .يحي القي�صوم
 هل يف نيتكم تو�سيع هذه ال�شبكة الإخباريةً
رائد �أبو عزيز.
لت�شمل نطاقا �أو�سع؟
نعم لنا خطط م�ستقبلية تو�سعية و لكن البد من بناء �أ�سا�س قوي
والأ�سا�س بد�أ يتكامل الآن بربودكا�ست �أخبار القطيف لعمل
يعد الأ�ستاذ توفيق عبدال�شهيد التاروتي  ،من مواليد القطيف حدثنا عن �سري العمل عندكم؟
 1396هـ م�ؤ�س�س هذه ال�شبكة الإخبارية  ،يعمل معلماً ويوجد عدد من املوظفني يعملون على مراجعة املادة قبل ن�شرها تطبيقات ت�شمل مناطق اململكة العربية ال�سعودية
للحا�سب الآيل يف مدر�سة �أبي ذر الغفاري بالقطيف  ،نا�شط وتنقيحها ويت�صدرهم رئي�س التحرير الأ�ستاذ خالد من�صور � -صف لنا نظرتكم امل�ستقبلية لربودكا�ست
�أخبار القطيف؟
اجتماعي  ،له عدة م�شاركات اجتماعية على �صعيد امل�ؤ�س�سات ال�سنان و من ثم �أقوم بنف�سي باعتماد الن�شر.
نظرتنا امل�ستقبلية �ستكون �شاملة �أخبارمناطق اململكة كافة
االجتماعية و اخلريية بالقطيف  ،كان للخط لقاء معه ...
 كيف ت�صلكم الأخبار فور حدوثها ؟ومب�سمى جديد  ،كما �سي�ضاف ق�سم خا�ص بالأدب والفنون .
أ�ستاذ
ل
ا
ميتلك البع�ض �أفكارا قد يطورها ليدمر بها الآخرين � ،أما
لدينا عدة م�صادرمنها :
توفيق التاروتي  ،فقد طور خدمة البالك بريي �إىل خدمة �إخبارية • امل�شرتكون حيث يوثقون احلدث بال�صورة ويتم �إر�سال املادة  -ماذا �أ�ضافت برودكا�ست �أخبار القطيف
للنا�س ؟
اجتماعية � ..ساهمت كثريا يف خدمة �أبناء منطقته  ..بل خلقت لنا ومن ثم نقوم باالت�صال بهم لإ�ستكمال حيثيات الأخبار.
بح�سب ما يردنا من ردة فعل امل�شرتكني والذين لهم الف�ضل يف
ال�سعادة يف قلوب البع�ض منهم مبا قدمت من خدمات جليلة • الإخوه و الأخوات املتعاونون معنا واملعتمدون لدينا .
االنت�شار الوا�سع للتطبيق حيث مل�سنا ر�ضا النا�س عن الربنامج
للمجتمع  ...ات�سع حوارنا مع الأ�ستاذ توفيق ليجيب ب�صدر • بع�ض ال�صحف الإخبارية .
 هل ين�رش جميع ما ي�صلكم �أم البد من �رشوط لأننا جعلنا النا�س يف ال�صورة يف كل خطوة نخطوها يف �سبيلرحب :
تطويرعملنا  .وقد غدا برناجمنا م�صدر �أ�سا�سي للأخبار باملنطقة
 من �أين جاءت فكرة �إن�شاء �شبكة برودكا�ست حمددة لن�رش؟لي�س كل ما ي�صلنا ين�شر فهناك �شروط و قوانني و �سيا�سة للن�شر �إ�ضافة للمعلومات املر�سلة و م�شاركة النا�س لنا ب�إر�سال �أفراحهم
�أخبار القطيف؟
و �أحزانهم  ،فمولود الأ�سبوع الذي ين�شر جميع مواليد املنطقة
أجهزة
�
طريق
عن
التوا�صل
تقنية
ا�ستخدام
جاءت الفكرة من
منها:
خالل ا�سبوع بالإ�ضافة �إىل �أخبار زواجات املنطقة و وفيات
البالك بريي حيث كان هدف معظم م�ستخدميه الت�سلية و • االلتزام ب�أخالقيات العمل الإعالمي .
املنطقة كل ذلك جعل القطيف مبناطقها املتعددة ك�أ�سره واحده
الدرد�شة فقط ف�أحببت �أن �أ�ستخدم تلك التقنية احلديثة يف • نزاهة العمل الإعالمي واحلياد .
ومن املواقف التي تدمع لها العني و لن متحو من ذاكرتي :
�شيء مفيد  ،كما �أعجبني �سرعة بث الر�سائل فيها هذا ف�ضال • االلتزام باملو�ضوعية و �ضمان جودة اخلرب.
عن ا�ستخدام �شريحة كبرية من ال�شباب لهذه الأجهزة فكان • تبني �سيا�سة االعتدال و عدم امل�سا�س بالقيم �أو الرموز • عندما ات�صلت �إحدى الأمهات بنا تخربنا بعدم عودة ابنها
من املدر�سة حيث انتظرته لعدة �ساعات وبعدها بدقائق مت ن�شر
البث ال�سريع للر�سائل .
الدينية و احلفاظ على احلقوق و القوانني .
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�صورة الطفل بالإ�ضافة لرقم التوا�صل وخالل �أقل من 15
دقيقة مت �إي�صاله �إىل �أهله .
• ومن املواقف �أي�ضا عثور �أحد امل�ؤمنني على طفل من ذوي
االحتياجات اخلا�صة ( ال�صم و البكم ) وقد كان تائه و ال
ي�ستطيع التحدث فقام �أحد الأ�شخا�ص بت�صويره و�إر�سال
ال�صورة لنا وخالل  10دقائق من ن�شر اخلرب مت االت�صال ب�أهله.
لقد تفاعل النا�س مع هذه اخلدمة الإخبارية تفاعال ينم عن
مدى العالقة التي تربطهم بهذه اجلهة الإخبارية التي قدمت
لهم ال�شيء الكثري  ،وقمنا با�ستطالع �آراءهم فكانت كالتايل :
�أثنت الأ�ستاذة بلقي�س اجلرا�ش قائلة :تعترببرودكا�ست �أخبار
القطيف الآن واحدة من �أف�ضل طرق التوا�صل االجتماعي
التي حتظى باهتمام الكثري  ،و�أنا واحدة منهم فقد وفرت يل
الوقت واجلهد الالزمان للح�صول على خرب �صحيح  ،دقيق
و معلومة مفيدة  ..وقد �أ�شادت الطبيبة �سكينة �سليمان
بربودكا�ست �أخبار القطيف حيث قالت �أنها جمعت بني
املتعة والفائدة �أما ال�صيدالنية ف�ضائل ال�صفار قالت جتعلني
برودكا�ست القطيف �أ�ضع يدي على �أ�س�س الرتبية ال�سليمة
يف التعامل مع �أطفايل .وتعترب الطالبة املبتعثة يف هولندا
زهراء زكي الزاهر برودكا�ست �أخبار القطيف نقطة توا�صل
بينها وبني �أهلها والأحداث يف القطيف � ،أما الطالب �سعيد
فتحي النمر (ثانوية دار احلكمة ) فقد اعترببرودكا�ست �أخبار
القطيف و�سيلة �سريعة للو�صول للحدث  ،وقد اتفقت كل
من الأ�ستاذة  :بدرية العلكوم والأ�ستاذة  :رقية الفرج على
�إنه موقع جميل ورائع  ،وهو �أف�ضل موقع اجتماعي �إلكرتوين
متنوع ومتطور وفعال  ،بينما �أكد الأ�ستاذ في�صل �إبراهيم �آل
عجيان على �أن �شبكة برودكا�ست �أخبار القطيف قناة توا�صل
مهمة جدا وهي ت�ساهم يف ن�شر الوعي وتوجيه املعرفة و�شريك
يف الأعمال التطوعية واخلريية والإبداعية التي يقدمها �أبناء
املنطقة  .و�أ�ضاف ال�شاعر الأ�ستاذ  :فريد النمر �أن الأخبار
املهمة يجب �أن تكون ذات م�صداقية م�صدرية معتمدة حتيل
قارئها لالطمئنان والوثوق  ،وعندما تت�صدى جهة م�صدرية
خبرية بن�شر اخلرب تزرع يف قلب املجتمع الركون لها كم�صدر
موثوق �ضد ما ين�شر هنا �أو هناك من �أخبار ملفقة  ،و�أجد هذا
جلي يف برودكا�ست �أخبار القطيف من حتري حقيقي ل�صحة
اخلرب .
لن يبقى لنا �سوى �أن نقف بنظرة �إكبار �أمام من ي�سعى حمققا
�أهدافه ال�سامية خلدمة جمتمعه  ،ومن تبقى للكلمة ال�صادقة
عنده ميثاقا يلتزم به  ،يعمل بجد من �أجل حب الآخرين ،
وب�ضمري حي  ،وقد عاهد نف�سه �أن ين�شد احلقيقة ال �سواها .
دمتم بخري �أ�سرة برودكا�ست �أخبار القطيف ووفق اهلل
م�سعاكم.
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ثقافة

ت�أمالت يف الزمان العجيب

�شعر /علي �أحمد �آل خواهر
اجل�ش
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حوار

عبدالإله بن �سعود احلداد �أ�سطورة الريا�ضة بالقطيف لــ " اخلط"

ولدت بالقلعة ودر�ست يف لبنان

و�أنا ابن اململكة البار

مباراة فريق منتخب الكليات الع�سكرية يف الريا�ض

حوار /ف�ؤاد ن�صراهلل� -سلمان العيد

مار�ست الريا�ضة من �أو�سع �أبوابها
وكرهت "اللعب مبقابل مادي"

�إننا �أمام �شخ�صية نادرة من �شخ�صيات جمتمعنا ،من �أهايل حمافظة القطيف ممن كانوا ـ ومازالوا ـ يف خدمة
هذا الوطن املعطاء ،يف �أكرث من جمال ،فهو ريا�ضي من طراز نادر ،وع�سكري متميز ،ورجل �أعمال بارز ..لقد ولد
يف القطيف ،وعا�ش طفولته ومراهقته يف لبنان ،والتحق بالكلية احلربية يف الريا�ض ،وق�ضى جزءا من عمره
يف تبوك ،والظهران ،وهو الآن مقيم بني الدمام والقطيف.قام برحالت لعدد كبري من دول العامل� ..إال �أنه ما
زال حمافظا على لهجته القطيفية البحتة ،بحيث ال تخطئه الإذن ،ذلك هو عبدالإله بن �سعود بن املال ر�ضي
احلداد ،هذا الإ�سم يعرفه الريا�ضيون ،والع�سكريون واملظليون� ،شهد العديد من التطورات والتقلبات االجتماعية
واالقت�صادية ،وعا�صر الطفرة النفطية ،وعهود التنمية الأوىل يف اململكة .اطلع على التجارب العاملية والثقافات
املختلفة ،يتحدث اللغة االجنليزية بطالقة ،لكنه حمب للأدب العربي ..فتح قلبه ومنزله لـ " اخلط" فكان لنا
معه هذا احلديث.

الزيتون ،والبحر ،فاملدار�س هناك يف ذلك الوقت تقع على البحر ،بينما مل يكن لدينا يف القطيف
ــ البداية كيف كانت مرحلة الطفولة واملدر�سة؟
ــ �أنا عبد الإله بن �سعود بن املال ر�ضي احلداد ،ولدت بالقلعة عام  ،1950ومنذ �أن بلغت من العمر حينها �سوى الكتاتيب ،واحلياة هناك ذات انفتاح �أكرث ،وكل الدرا�سة خمتلطة ،وملدة  12عاما
�ست �سنوات غادرت مع والدي �إىل لبنان ،للدرا�سة ،وبقيت هناك حتى بلغت �سن الثامنة ع�شر ،مت بقيت هناك حينما انتقل من موقع ال�سكن �إىل املدر�سة وكالهما يف موقع متقارب تطل على �أ�شجار
الزيتون ،ثم البحر ،و�أثناء درا�ستنا نرى مطار بريوت ،والطائرات تهبط وتقلع ،ورمبا كان هذا عامال من
تق�سيمها بني ال�شويفات ،ووادي �شحرور وعاليه.
عوامل تر�سيخ حب ال�سفر يف عقلي وقلبي.

ـ وكيف ت�صف الو�ضع يف لبنان يف تلك الفرتة� ،أمل ت�شعر ب�صدمة ثقافية،
ــ وكيف يتم توا�صلكم مع الوالد والأهل والأقارب ،وملاذا مت هذا البقاء لهذه
بالنظر �إىل الفوارق يف كل �شيء بني �أجواء القطيف ،و�أجواء لبنان؟
ــ �شعرت بتلك ال�صدمة ،منذ �أن و�صلت �إىل لبنان وحتديدا �إىل وادي �شحرور� ،إذ �أين للتو غادرت املدة الطويلة نوعا ما؟

القطيف وهي منطقة تقليدية ،وقدمية بع�ض ال�شيء ،انتقل فيها من من زقاق �إىل �آخر ،فالقطيف ــ �س�ؤال مهم يف هذا اجلانب ،لقد كان قرار الوالد (رحمه اهلل) �أن �أتوجه للدرا�سة يف لبنان بحكم
تلك املنطقة التي ع�شت فيها �سنواتي الأوىل تختلف عن منطقة ذات �إطاللة على اجلبال و�أ�شجار كونه تاجرا للمواد الغذائية ،ولديه رحالت متعددة �إىل لبنان ،حيث يبقى هناك وقتا طويال ،بغر�ض
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من �صوابيط القلعة �إىل جبال ووديان وغدران و�أنهار لبنان �إىل الكلية احلربية �إىل كرنفاالت الربازيل
�إىل جبال الألب و�أ�سواق ميالنو ولندن وباري�س وق�صور الأندل�س و�شواطئ هاوياي ثم مدينة الدمام
عبد الأله احلداد يف عمر ال�صبا
يف �أحد طرقات عاليه ،

حوار

التجارة ،وبغر�ض ال�سياحة خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف� ،إ�ضافة �إىل ان الوالدة يرحمها اهلل كانت
يف تلك الفرتة مري�ضة ،واقت�ضى مر�ضها �أن تبقى يف منطقة باردة ،لذلك جل�ست يف منطقة ظهر
البا�شا ..لهذين ال�سببني هاجرت بلدي مبكرا وبقيت هذه املدة يف مدر�سة داخلية ،و�أنهيت من
الدرا�سة املرحلتني الإبتدائية والثانوية

ــ هل كنت متفوقا يف الدرا�سة� ،أم كنت متوا�ضع امل�ستوى؟

ــ الدرا�سة هناك كانت تتم باللغة العربية مع اللغة الإجنليزية� ،أو العربية والفرن�سية ،و�أنا اخرتت
الأوىل ،وهناك مواد درا�سية �أ�ستطيع القول ب�أين متفوق فيها وهي الريا�ضة ،واللغة ،بينما يتوا�ضع
م�ستواي يف الريا�ضيات وبع�ض املواد التي حتتاج �إىل حفظ ،فقد كنت اعتمد كثريا على ما �أ�ستمعه
من املعلمات و�شرحهن ،وذلك لتع ّلقي بالريا�ضة منذ نعومة �أظفاري.

ــ ومن تتذكر من زمالء تلك الفرتة؟

ــ هناك زمالء يل يف الدرا�سة ،وهناك زمالء يل يف التواجد يف لبنان ،ولعلي �أتذكر من كان هناك يف
لبنان جميل اجل�شي� ،شوقي اجل�شي ،وزكي عبداهلل البيات الذي �سافر مع �أخيه �سمري البيات �إىل
�سوريا وتعر�ض �إىل حادث �أليم وتويف رحمه اهلل ،هذا �إ�ضافة �إىل خالد الغامن الذي كان بحق رفيق
دربي وبقي معي ثمان �سنوات ..ه�ؤالء زمالء درا�سة ،بينما هناك من كان يف لبنان مثل عبدالرزاق
الربيكي ،نعمة العوامي ،عبدالر�سول الزاير� ،سعيد الناجي� ،سعيد العوامي ،وكانوا يدر�سون يف
اجلامعة الأمريكية.

الأول من الي�سار عبد الإله احلداد
قلعة بعلبك

ــ رمبا الواحد منا يتعلم يف املقاعد الدرا�سية �أ�شياء ،لكنه يف احلياة يتعلم
�أ�شياء �أخرى ،وهنا نت�ساءل ماذا تعلمت من احلياة يف لبنان؟

ــ لقد تع ّلمت كيف �أ�ؤدي واجبي و�أمار�س حقي ،فال �شك �أن الفرتة التي ع�شناها يف لبنان �أي
فرتة اخلم�سينات وال�ستينات ،تختلف كثريا عن الفرتة التي تلت ال�سبعينات وهي فرتة احلرب
الأهلية ،ولكن اي�ضا جرت بع�ض احلوادث يف ذلك الزمن ،ال داعي لذكرها كونها خارج �سياق
حديثنا ـ كما �أظن ـ ولع ّلي هنا �أ�شري �إىل �أن الإن�سان ميكن �أن يتفوق يف الدرا�سة والريا�ضة �أو �أي
�شيء �آخر �إذا ما �سار وفق منهج دقيق يراعي كافة املتطلبات ال�شخ�صية ،ف�ضال عن حبه لل�شيء
و�إخال�صه له.

ــ يبدو �أن الإجابة تنطوي على بع�ض الغمو�ض ،ميكن �أن ت�شرح لنا �أكرث؟

ــ اعتقد ان املنهج الدرا�سي الذي دخلته وخ�ضعت له يف املدر�سة الداخلية
ي�شجع لأن �أكون متفوقا ،بل �أن �أكون متم ّيزا ،فالربنامج يبد�أ من ال�ساعة
اخلام�سة �صباحا ،حيث ن�صحو من النوم ،والدرا�سة ال تبد�أ �إال يف ال�ساعة
ال�ساد�سة حيث يتم التح�ضري للح�صة الأوىل ثم الدخول يف احل�صة التي
تنتهي �إىل ال�ساعة ال�سابعة ،وبني ال�ساعة الثامنة والتا�سعة يتم تناول وجبة
الفطور ،ثم ت�أتي بعدها ح�صتان ت�ستمر حتى ال�ساعة العا�شرة ،ثم ت�أتي الف�سحة التي يتم خاللها
ممار�سة كافة الهوايات (الريا�ضة ،املو�سيقى ،الر�سم ....الخ) والتي ت�ستمر لن�صف �ساعة ،بعدها
ح�صتان ت�ستمران حتى الــ  12:30ظهرا ثم فرتة الغذاء ملدة �ساعة ،بعدها ومن  1.30وحتى 2.30
يتم التح�ضري لليوم كله ،وتتم مذاكره ما مت �أخذه� ..إنه برنامج حافل لكنه غري ممل ،ففي كل ح�صة
يتم تهيئة التلميذ للح�صة التي تليها ،ويف الأخري يتم قراءة ما مت �أخذه يف اليوم كله من خالل
ح�صة خم�ص�صة لهذا الغر�ض ،فتعرف ماذا �أخذت ،وماذا تريد ،وماذا يراد منك غدا ،وتعرف �أي�ضا
ماذا �سوف ت�س�أل يف ال�صف ..اما يف الفرتة امل�سائية من ال�ساعة الــ  4.30وحتى الــ  5.30يتاح
املجال مرة �أخرى للهوايات ،فهناك م�سابقات ريا�ضية ،وم�سابقات �شعرية ،ومناف�سات مو�سيقية وغري
ذلك ،وكل تلميذ ميار�س الهواية التي يحبها ،وكان �شغفي بالريا�ضة ،وقد حققت بطولة الطالب
العرب يف تن�س الطاولة.
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حوار

حققت رقما قيا�سي ًا يف رمي الرمح و�أنهيت مع زمالئي احتكار ال�صفا لبطوالت الكرة الطائرة
البدر وال�صفا لكرة الطائرة
1996م

ورغباته ،فمادامت تتحقق هذه الرغبة ت�أتي باقي الأمور  ..وكما �سبق القول
�إنه برنامج طويل لكنه غري ممل .هذا ف�ضال عن �أن �أجواء االنفتاح ت�ساعد
على بلورة املواهب ،و�أنا وجدت نف�سي يف الريا�ضة ،منذ ال�سنوات الأوىل .

كررت م�س�ألة االنفتاح ،لكنك مل تو�ضح لنا ما
ــ لقد ّ
املق�صود بهذا االنفتاح الذي يحدث �صقل املواهب ،ورمبا
�أف�سد الأخالق؟

ــ االنفتاح الذي يف لبنان �شامل ،فهناك انفتاح ثقايف على كافة الأطياف
والأديان واملذاهب ،وهناك انفتاح اجتماعي فتجد الدرا�سة خ�صو�صا يف
ال�سنوات الأوىل تقدم عن طريق املعلمات الن�ساء ،بحكم �أن الطالب
يف �سنواته الأوىل يتقبل من املعلمة �أكرث من املعلم ،وهذه ق�ضية نف�سية
�أو اجتماعية ،كون املر�أة املعلمة حتمل معها عاطفة الأمومة ،والطفل يف
ال�سنوات الأوىل من حياته يحتاج �إىل احلنان والعطف.

ـ ماذا عن �إجازة نهاية الإ�سبوع؟

ـ حتى �إجازة اال�سبوع هي موجهة تربويا ،فالإجازة هي ن�صف يوم ال�سبت
ويوم الأحد ب�أكمله ،حيث ننزل �إىل بريوت ،والبع�ض يذهب �إىل اجلبل ،والبع�ض
يذهب �إىل البحر ،والبع�ض يق�صد بعلبك ،وكلها مناطق �سياحية و�أثرية جميلة،
فالرتفيه هام لكل �إن�سان ،خ�صو�صا يف املراحل ال�س ّنية الأوىل.

ـ ومتى رجعت اىل القطيف ،وكيف كانت رحلة العودة؟

ـ بعد �أن �أنهيت املرحلة الثانوية يف لبنان ،فالدرا�سة هناك (ابتدائية وثانوية) بواقع
�ست �سنوات لكل مرحلة ،رجعت اىل القطيف عام  1968دخلت املدر�سة الثانوية،
مع زمالئي عبدالنبي الزاير ،ح�سني ال�سنان� ،سعيد من�صور ال�شما�سي ،ودخلت
الق�سم الأدبي حلبي للغات �أوال ،وع�شقي الكبري للأدب العربي.

ـــ هذا الربنامج املزدحم باحل�ص�ص كيف ميكنه �أن ي�صقل املواهب؟

ــ وكيف ن�ش�أت معك احلالة الريا�ضية التي عرفت بها؟

ــ ي�صقل املواهب كونه يتيح الفر�صة لل�شخ�ص �أن ميار�س هوايته ،وكل �شخ�ص يتحرك وفق هواياته ــ يف الواقع �إنني ومنذ حياتي الأوىل يف لبنان ( 18عاما) كنت �أحب الريا�ضة ،و�أزاول كافة
الألعاب ،كالكرة الطائرة ،وكرة اليد ،وكرة القدم ،ف�ضال عن الألعاب الفردية مثل
تن�س الطاولة ،ورمي الرمح ،واملالكمة ،وكما �سبق القول فقد حزت على بطولة
طالبية عربية يف تن�س الطاولة ،وحينما عدت �إىل القطيف التقيت مع زمالئي
ح�سني ال�سنان وفايز ال�سنان وف�ؤاد ابو ال�سعود وامني الربيكي ،وزكي العوامي
احللبي (كونه ولد يف حلب �سوريا) ،فكان اجتماعنا ريا�ضيا بحتا ،ف�أن�ش�أنا ما ي�صطلح
عليه بــ "ال�ش�ؤون" وان�ش�أنا مكانا لكرة الطائرة ،ثم التحق بنا بعد ذلك كل من
احمد البي�ش ،وعبدالنبي الزاير ،وفي�صل عيد و�أخذنا غرفة لتن�س الطاولة ،وذلك
بخالف النادي املوجود الذي ال يلعب �سوى كرة القدم .يف تلك الفرتة قام كل من
عبدالنبي الزاير واحمد البي�ش بت�سجيلنا مع �ألعابنا هذه يف نادي البدر ،ومن تلك
الفرتة ن�ش�أت عالقتنا بالبدر ،فانتقلنا من ال�ش�ؤون �إىل النادي ،وحينها �أ�س�سنا لعبة
كرة الطائرة يف النادي ،والتحق بنا مريزا املال حممد القطري ،وكامل ال�شما�سي،
وعبد احلميد ابو ال�سعود ،وريا�ض امل�صطفى ،وزكي الغامن ،ومو�سى جالل ،و�سعيد
جواد اخلياط.

ـ ما �أبرز الإجنازات التي حتققت بعد هذا الدخول وهذه النقلة؟
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�شهادة �شكر مل�شاركته
يف حترير الكويت
ــ لعل �أبرز �إجناز حتقق حينها� ،أننا �أخذنا بطولة املنطقة
ال�شرقية ،والتي كانت حمتكرة لدى نادي ال�صفا ،ولع ّلي
�أتذكر ان امل�شرف على كرة الطائرة �سعيد الهندي قال لنا ":
فازت �صفوى بدون منازع"  ،حينها �أخذت هذه اجلملة على
حممل اجلد ،وقررت �أن انهي هذا االحتكار ،فقر�أت القوانني
الريا�ضية والتي تفيد ب�أنه يحق لالعب الذي يلعب الدرجة الثانية (ال�شباب) �أن يلعب الدرجة
الأوىل (الأوىل) ،فلعبنا معهم يف الدرجة الثانية ففزنا عليهم � /3صفر ،ثم لعبنا معهم يف الدرجة
الأوىل ومتت هزميتهم بالنتيجة نف�سها ،يف الأم�سية نف�سها ،وحينما احتجوا على بع�ض الالعبني يف
الدرجتني مت رد احتجاجهم ،وال�سبب يف تلك الهزمية وك�سر االحتكار �إنني كنت �أذهب را�س
تنورة و�أراقب فريقهم و�أرجع و�أ�ضع اخلطة ،وتكرر هذه الإجناز ومت ك�سر ذلك االحتكار ،وجاء
�سعيد الهندي وقال عبارته امل�شهورة":لقد رفعتم ر�أ�س القطيف" فقلت له ":هذا رد عليك وعلى
كلمة بدون منازع" ..و�إذا كان من �إجناز النطالق نادي البدر يف الألعاب املختلفة ،هو تغيري نظرة
املجتمع للأندية ،فقد كانت فئات عديدة من �أبناء املجتمع تنظر لها ب�أنها م�أوى الفا�شلني يف الدرا�سة
والأخالق ،لكننا جئنا وبتوفيق اهلل مت تغيري النظرة ..وكنت اعتقد �أن النا�س قد ن�سوا عبداالله بن
�سعود احلداد ،و�إذا بي �أفاج�أ ب�أن ق�صتي نقلت للأجيال جيال بعد جيل.

تلقيت عر�ضا
من الهالل عن طريق م�ؤ�س�س النادي عبدالرحمن بن �سعيد ،يف اللعبتني �أي�ضا ،لكني رف�ضت
اللعب يف الأندية للحفاظ على و�ضعي املهني يف القطاع الع�سكري ،لأن االرتباط بالأندية يحتاج
اىل ما ي�شبه التفرغ ،وهذا ما يتعار�ض مع �أداء وظيفتي ..كما عر�ض علي مدر�س امريكي عام 1975
فر�صة االبتعاث اخلارجي يف جامعة مرموقة �شرط �أن �ألعب معها ،فلم �أوافق ،لأنني كنت �أكره �أن
العب الريا�ضة مبقابل مادي.
احلاج �سعود بن املال ر�ضي احلداد مع �أوالده

ــ على هذا هل ميكن ذكر �أبرز الإجنازات الريا�ضية التي حتققت لديكم؟

ــ كنت بطل الأندية وجامعة الريا�ض لرمي الرمح ،فقد حققت رقما قيا�سيا يف وقته وهو  65مرتا،
كما حققت بطولة القفز الثالثي  14مرتا ،وقبل ذلك يف فريق البدر �إذ ك�سرنا احتكار ال�صفا
لبطولة الكرة الطائرة ،كما حققت بطولة املنطقة يف رمي الرمح ،ويف القفز الثالثي.

ـ ماذا كان انعكا�س �صراع البدر وال�شاطيء على الو�ضع الريا�ضي
حينها؟

ـ يف الواقع �أنا جئت و�أحمل يف ذاتي حب الريا�ضة ،غ�ض النظر عن ال�شاطيء والبدر،
وذات مرة ُطلب مني ت�شكيل منتخب لكرة الطائرة ملواجهة منتخب جامعة البرتول،
فجلبت ثالثة من ال�شاطيء وثالثة من البدر وفزنا على اجلامعة ،حينها �ضجت احلياة
الريا�ضية �ضد هذه اخلطوة �سواء يف القطيف وخارجها ،وكان حينها ال�صراع الريا�ضي
بني البدر وال�شاطيء قويا وعنيفا لكنه انتهى باحتاد الفريقني ،وذلك بعد �صراع طويل
بينهما ،ونحن ـ بتوفيق اهلل ـ من زرع بذرة اللقاء بينهما

ـ لقد �أنهيت الثانوية ،ومار�ست هواية الريا�ضة ،اين حطت بك
الرحال يف املراحل الدرا�سة التالية؟

ــ تركت القطيف كلها ،وتركت البدر والتحقت بالكلية احلربية يف العام ،1970
وتخرجت مظليا ،و�صار لدي عدد كبري من القفزات ،و�صرت فيها مدربا يف مادة
القفز ،وح�صلت خاللها على البكالريو�س يف العلوم الع�سكري �أي�ضا .
ــ �إن العمل يف القطاع الع�سكري يتقاطع مع الن�شاط الريا�ضي ،هل

ـ هل بقيت يف تبوك �أم انتقلت �إىل مكان �آخر ،وهل بقيت الريا�ضة والن�شاط
تخ ّليت عن ن�شاطك الريا�ضي �أم وا�صلت ما بد�أته يف لبنان والقطيف؟
ــ مل �أتخل عن الريا�ضة ،فقد مثلت الكلية احلربية يف دوريات قوى الأمن ،وكنا اي�ضا نلعب �ضد الريا�ضي معك �أي�ضا؟

الأندية يف مناف�سات الأندية وجامعة الريا�ض والكليات الع�سكرية ،والفائز يكون بطال ملنطقتة ،وكنا
دخلنا يف مناف�سة يف كرة اليد  ..وبعد �أن تخرجت ونقلت كمالزم للعمل يف تبوك عملت قائد قفز
ومدربا للمظالت ،وكانت هناك اي�ضا دوريات ملنتخبات املناطق الع�سكرية فاحتكرنا بطولة اليد
والطائرة يف تبوك ،ال�شاهد �أن الريا�ضة ا�ستمرت معي حتى و�أنا ع�سكري ومدرب مظليني ،وقد فزنا
ببطولة ال�شركات يف تبوك ونحن ممثلون للقطاع الع�سكري.

ــ بقيت يف تبوك �سنتني ،كنت مدربا لي�س ملتدربني �سعوديني وح�سب ،بل كنا نقوم بتدريب
املظليني من الدول العربية ال�شقيقة املجاورة ،وح�صلت على ترقية من مالزم �إىل مالزم �أول ،ثم
نقلت �إىل مطار الظهران على وظيفة �ضابط عالقات عامة يف نادي ال�ضباط ،وجاء نقلي هنا ا�ستجابة
من القيادة لأكون قريبا من والدي ومتابعة حالته ال�صحة ،ولهذا ال�سبب توقفت ن�شاطاتي الريا�ضية
حتى �إين جل�ست معه لعام كامل يف لندن وذلك يف العام .1977

ــ خالل هذه الفرتة �أمل ت�أتك عرو�ض للعب يف بع�ض الأندية الكبرية؟

ــ خالل هذه الفرتة ما �أبرز اجلوائز التي ح�صلت عليها؟

ــ لقد تلقيت عرو�ضا من الن�صر ومن الهالل ،من الن�صر خاطبني �سمو الأمري الراحل عبدالرحمن ــ ح�صلت على جائزة امللك في�صل بن عبدالعزيز يرحمه اهلل يف الكفاءة اجل�سمانية لأف�ضل مظلي،
بن �سعود (يرحمه اهلل) ،وقدم يل عر�ضا بــ � 8آالف ريال ،وذلك للعب يف كرة اليد وكرة الطائرة ،كما وكنت الريا�ضي ال�سعودي املثايل وكانت اجلائزة عبارة عن �ساعة ذهبية ،الزلت حمتفظا بها،
تعر�ضت �إىل خلل ذهبت بها �إىل امل�صنع يف �سوي�سرا وعر�ضوا على ا�ستبدالها ب�أي �ساعة �أريد وب�أي
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جائزة امللك في�صل (رحمه اهلل) للكفاءة اجل�سمانية ال�أن�ساها ورف�ضت عر�ض ال�شركة ال�سوي�سرية
حوار
أول من اليمني وبجانبه ريا�ض

جلو�س ًا ..احلداد ال
قوف ًا من اليمني فايز ال�سنان ،
امل�صطفى.و
مل�صطفى  ،حممد علي امل�صطفى
نزار ا

احلداد يت�سلم جائزة الريا�ضي املثايل من املرحوم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام  ،ويبدو �إىل ميني الأمري العماد
م�صطفى طال�س وزير الدفاع ال�سوري و�إىل ي�ساره الفريق حمد ال�شميمري
رئي�س هيئة الأركان العامة

�أهلي يف القطيف مل �أن�سهم ومل ين�سوين  ..و�إجنازاتي الريا�ضية يف ذاكرتهم
ثمن ،لكني رف�ضت ،كونها جائزة عزيزة على قلبي ،خا�صة كلمة املغفور له امللك في�صل التي كانت ـــ حبذا لو �صار هناك اهتمام باجليل النا�شيء ،خ�صو�صا يف الفرتات امل�سائية� ،أي ما بعد فرتة
�أثمن من ال�ساعة حينما قال يل ":بالهنا ياولدي".
الدرا�سة ،و�إيجاد �أندية للأطفال ميار�سون خاللها هواياتهم الريا�ضية مثل ال�سباحة الكاراتيه
وغريهما.

ــ ما �أبرز الأن�شطة تذكرها خالل تلك الفرتة؟

ـ �أتذكر �إين خالل عام  1976قمت بجولة حول عدد من بلدان العامل ،وهي واحدة من خم�س

ــ ما ر�أيكم يف اال�ستثمار يف القطاع الريا�ضي ،وكيف ترون فكرة تخ�صي�ص

جوالت ،زرت  31والية من الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي من �أ�صل  51والية ،كما زرت الأندية ،وحتويل العديد من الأن�شطة الريا�ضية �إىل القطاع اخلا�ص؟

الربازيل ،وال�سويد والدامنارك والرنويج وهولندا وفرن�سا و�سوي�سرا والنم�سا وايطاليا ،وبعد �أوروبا زبت ــــ هناك منافع عديدة للريا�ضة ،تتخيلها قبل وبعد و�أثناء ممار�سة الريا�ضة ،فقبل �أن تذهب ت�شعر
بالفرح كونك �سوف تق�ضي وقتا ممتعا ومفيدا ،و�أثناء
دول جنوب �شرق �آ�سيا مثل هوجن كوجن ،والفلبني ،وتايلند و�سريالنكا..
مزاولة الريا�ضة ت�شهد حالة من التناف�س ال�شريف
ولعل �أجمل الأوقات حينما قمنا ب�صعود جبال الألب بالقطار.
وهي من �أنبل القيم يف احلياة� ،أما بعد املزاولة ،وما
�أن تنتهي ف�سوف تكون لديك �أ�صدقاء ومعارف
ـ وماذا بعد ذلك؟
وذكريات جميلة �سوف ت�ستح�ضرها يف �أي وقت
ـ بعد ذلك ويف العام  1980تقاعدت عن العمل ،بعد �أن �أ�شرفت
�شئت .اخلال�صة �أن الريا�ضة من �أروع و�سائل
على مدر�سة املظليني العرب ..وح�صلت على �شهادة للم�ساهمة يف
ا�ستثمار الوقت ،و�أجد �أن اال�ستثمار فيها جمد
حترير الكويت كمقاول ومت ذلك مب�ساعدة �إخواين �أبناء �سعود بن املال
ر�ضي احلداد.

ــ وبعد ذلك ؟

ـ بعد كل ذلك توجهت للإ�ستثمار يف قطاعي املقاوالت والعقار ،ولدينا
عدة م�شاريع ريا�ضية �أي�ضا.
ــ ما وجهة نظرك لتطوير الن�شاط الريا�ضي يف املنطقة
ال�شرقية؟
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ـ بعد هذه الرحلة ماذا تقول؟

ـــ �أقول ب�أن بالدنا �أعز بلد على وجه الكرة
الأر�ضية ،فهي التي ت�ستقبل كافة جن�سيات
العامل ،وكلما �سافرت �شعرت ب�شوق وحب
لوطني �أكرث و�أكرث ،فف�ضل الوطن ـ بعداهلل ــ
ال يعادله �شيء.

في ندوة ..دور األندية األدبية والمنتديات بمنتدى سيهات
ن�صــراللـه :حمافظة القطيف عا�صمة ثقافية طوال العام
ثقافة

ت�صوير /حممود ال �سلي�س

طالب الدكتور مبارك اخلالدي ع�ضو جمل�س ادارة نادي املنطقة
ال�شرقية االدبي اال�سبق بدعم االندية االدبية باململكة ا�سوة
بالدعم الذي حت�صل عليه بقية االن�شطة والفعاليات كمزايني
االبل ،و�أ�ضاف انا بالدا اموالها تعرب احلدود وتنفق ب�سخاء على
االندية الريا�ضية ،من االوىل ان تدعم فيها االندية االدبية،
التي ال متتلك اغلبها مراكز ومقرات.
جاء ذلك يف الندوة التي عقدت يف منتدى �سيهات الثقايف.
بد�أت بكلمة لراعي املنتدى كمال املزعل،
اكد فيها على �ضرورة التوا�صل من املنا�شط التي تهتم
بالفعاليات الثقافية ملا فيها من فوائد للثقافة واملثقفني.
واثنى على جر�أة جمل�س االدارة اال�سبق للنادي االدبي
بال�شرقية الذي قدم ا�ستقالة جماعية ب�سبب ت�أخر الوزارة يف
ت�شكيل جمل�س منتخب للنادي وهذا ال يح�صل يف الدول
العربية اطالقا ،فمن مي�سك موقعا ال يرتكه �إال عرب ملك املوت.
بعدها بد�أت الندوة بكلمة لرئي�س النادي االدبي اال�ستاذ
خليل الفزيع الذي اكد على ان املنطقة ال�شرقية مبثقفيها
وبات�ساعها ت�ستحق اكرث من ناديني.
ومن ثم �سرد تاريخ جمل�س ادارة النادي االدبي بال�شرقية منذ
ت�أ�سي�سه ،حيث كان مرتبطا وقتها برعاية ال�شباب وما �صاحبه
من تغيريات مرورا باالنتخابات املثرية للجدل ،ومن ثم اقالة

جمل�س االدارة املنتخب بقرار من وزارة االعالم ،وبانتظار
االنتخابات اجلديدة املزمع اقامتها خالل ا�سابيع.
وا�شار الدكتور مبارك اخلالدي نائب رئي�س النادي االدبي
باملنطقة ال�شرقية اال�سبق اىل ان الدور املناط بالأندية االدبية
اكرب من امكانياتها املادية والب�شرية وال ي�ستطيع القيام بها عدد
حمدود من املتطوعني وهم اع�ضاء جمل�س االدارة.
وا�ضاف ان ما حت�صل عليه االندية يبلغ مليون ريال طوال العام،
وهو مبلغ �ضئيل جدا ،كما ان االدارة املعنية ب�ش�ؤون االندية
بالوزارة �ضعيفة وال ترتقي اىل م�ستوى بع�ض جمال�س االدارات
للأندية.
ومن جانب �آخر ا�شار �إال وجود عدد من املثقفني الذين ال
يتعاونون مع املجال�س وان همهم النقد فقط ،بل و�صل االمر
ببع�ضهم اال الت�شكيك يف الذمم.
واختتم كلمته بالدعوة اىل ان يكون اختيار االع�ضاء يف
االنتخابات القادمة بناء على الكفاءة وبعيدا عن العواطف
والعالقات.
وا�شار اال�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل راعي منتدى حوار احل�ضارات
بالقطيف ،اىل ان هذه املنتديات ا�سهمت يف بناء الوعي
والتنوع وال�سماح باالختالف.
وبني ان املنتيات يديرها نخبة من املثقفني االفا�ضل الذين

الفزيع :نطا
لب املثقفني
بالتوا�صل
مع النادي.
ا
خلالدي :نطا
ل
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ب
د
ع
م
ا
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ل
ندية
الأدبية ا�س
و
ة
ب
د
ع
م
م
زايني الأبل.

يبذ لو ن
الكثري من اجل ن�شر الفكر
والثقافة ،وقد ا�صبحت املحافظة عا�صمة ثقافية طوال العام،
فال تخلوا ليلة يف القطيف من معر�ض او ندوة او احتفال او
جل�سة ثقافية.
واختتم الندوة مبداخالت احل�ضور ،ف�س�أل ال�صحفي حممد
املرزوق عن �سر غياب جمعية الثقافة عن هذا اللقاء ،والي�ست
هي من جلان الثقافة؟.
و�س�أل اال�ستاذ في�صل عبدالهادي رئي�س مكتب رعاية ال�شباب
بالدمام عن �سر ا�ستقطاب مزايني االبل وال�شعر النبطي
لل�شباب وعجز االندية االدبية عن ذلك.
كما �س�أل ال�صحفي زكريا العبادعن �سبب عدم تقبل بع�ض
اع�ضاء جمال�س ادارة االندية االدبية للنقد.
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مقالة

يف العالقة بني احلرية والت�سامح
�إن التعبري الإ�سالمي
ال�شامل  ،الذي يحت�ضن
مفردات الت�سامح وجتلياته
اخلا�صة والعامة  ،الثقافية
حممد حمفوظ
واالجتماعية وال�سيا�سية
 ،هو تعبري ومبد�أ العدل
والعدالة  ..قال تعاىل (
فلذلك فادع وا�ستقم كما
�أمرت وال تتبع �أهواءهم وقل �آمنت مبا �أنزل اهلل من كتاب و�أمرت لأعدل بينكم اهلل ربنا وربكم
لنا �أعمالنا ولكم �أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهلل يجمع بيننا و�إليه امل�صري ) � .إذ هو(العدل)
ي�ستوعب كل مفردات الت�شريع الإ�سالمي  ،والعدالة هي �أم القيم وجتلياتها جميعا  .ويف هذا ال�سياق
�أي�ضا ت�أتي مفردات ( العفو – الإح�سان – دفع ال�سيئة باحل�سنة – الإعرا�ض عن اجلاهلني)� .إذ
يقول تبارك وتعاىل ( والذين �صربوا ابتغاء وجه ربهم و�أقاموا ال�صالة و�أنفقوا مما رزقناهم �سرا وعالنية
ويدرءون باحل�سنة ال�سيئة �أولئك لهم عقبى الدار )  .ويقول عز من قائل (وعباد الرحمن الذين
مي�شون على الأر�ض هونا و�إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالما )  .وغريها من الآيات التي حتث
امل�ؤمنني على جت�سيد هذه القيم يف حياتهم و�أحوالهم املختلفة .
و�إن هذه القيم بحاجة �إىل �سياق اجتماعي  ،يتوجه �صوب بناء هذه القيم و�إر�ساء دعائمها لبنة لبنة
 ،وخطوة خطوة  .وذلك لأنه من امل�ستحيل �أن تتحقق هذه القيم يف الف�ضاء االجتماعي والإن�ساين
دفعة واحدة  ،و�إمنا تنجز بالتدرج والرتاكم  .لذلك ينبغي �أن نقوم بدعم و�إ�سناد كل خطوة يف هذا
الطريق الطويل وال�شاق  .و�إننا من ال�ضروري �أن ال ن�ستعجل النتائج  .قال تعاىل� ( :س�أ�صرف عن
�آياتي الذين يتكربون يف الأر�ض بغري احلق و�إن يروا كل �آية ال ي�ؤمنوا بها و�إن يروا �سبيل الر�شد ال
يتخذوه �سبيال و�إن يروا �سبيل الغي يتخذوه �سبيال ذلك ب�أنهم كذبوا ب�آياتنا وكانوا عنها غافلني).
ونحن م�أمورون دائما ب�إتباع الأح�سن � .إذ قال تعاىل( :الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه
�أولئك الذين هداهم اهلل و�أولئك هم �أولوا الألباب)  .فحينما تتطور الظروف وتتبدل الأحوال
وتزداد وترية املتغريات  ،فعلينا ا�ستنادا على هدى القر�آن احلكيم ونور العقل وب�صرية الإميان من
�إتباع الأح�سن يف القول والفعل  .وهذا النهج ي�ؤ�س�س لنا منهجا وا�ضحا يف طبيعة التعامل مع
م�ستجدات احلياة وتطوراتها على ال�صعيدين النظري والعملي � .إذ �أننا مطالبون من اال�ستفادة من
كل هذه املنجزات واملكا�سب على قاعدة ( فلي�أخذوا �أح�سنه ) و " �إن ما نعيه من مق�صد ال�شريعة
يف �إثارة العقل  ،وخماطبة العقالء  ،ويف رفع حجب ال�شهوات  ،عن العقل  ،ويف تنمية الإرادة �ضد
من ي�صادروا العقل � .إن مراد ال�شرع من كل ذلك – ح�سبما نعيه – هو العمل مبا يقت�ضيه العقل
والعلم  ،ومبا يك�شفان من حقائق احلياة وواقعياتها  ،ف�إن كانت احلقائق ثابتة عملنا وفقها  ،و�إذا كانت
متغرية عملنا وفقها " .

جتربته يف احلرية وبناء واقعه العام على قاعدة الدميقراطية وال�شراكة بكل م�ستوياتها .
والعدالة هي النامو�س العام والإطار الأكرب الذي يحتوي ويت�ضمن كل الف�ضائل وال�ضرورات
الدينية والدنيوية  .واحلرية ال تنمو يف واقع �إن�ساين بعيد عن مقت�ضيات ومتطلبات العدالة � .إذ �أن
الظلم وهو نقي�ض العدالة  ،حينما ي�سود يف �أي واقع اجتماعي  ،ف�إنه يزيد من �إف�ساد احلياة العامة،
ويحول دون امل�ساواة واحلرية وكل الف�ضائل الإن�سانية  .فالظلم هو البوابة الكربى لكل ال�شرور
والرذائل  ،كما �أن العدالة هي بوابة كل احل�سنات والف�ضائل  .ولذلك جاء يف احلديث ال�شريف �أن
( العدل ر�أ�س الإميان  ،وجماع الإح�سان  ،و�أعلى مراتب الإميان ).
ولو ت�أملنا قليال يف م�ضامني احلرية الإن�سانية  ،جندها حقائق جوهرية يف مفهوم العدل والعدالة  .فال
م�ساواة مع ظلم  .لذلك ف�إن طريق امل�ساواة هو �أن يعدل الإن�سان مع نف�سه ومع غريه  .كما �أنه ال
حقوق حمرتمة وم�صانة للإن�سان � ،إذا كان الظلم هو ال�سائد  ،لأنه هو بوابة انتهاك احلقوق .
من هنا ف�إن طريق �صيانة احلقوق  ،هو �إحراز العدالة بكل م�ستوياتها وجوانبها .
وهكذا جند �أن كل جتليات مفهوم احلرية  ،ترجع يف جذورها العميقة والإن�سانية �إىل قيمة العدالة.
فهي طريقنا �إىل كل الف�ضائل  .وال حرية خا�صة �أو عامة بدون عدالة يف حقول احلياة املختلفة .
والعدالة كمفهوم يف هذا ال�سياق  ،هي �أو�سع و�أعمق من القوانني والإجراءات الدميقراطية � .إذ
هي تتعلق باملمار�سات واملواقف كما تتعلق بالبواعث والدوافع  .فهي الدعامة الأ�سا�سية لأي نظام
دميقراطي حقيقي  .والنظام الذي يفتقد العدالة  ،ال ميكن �أن يكون دميقراطيا حتى لو جتلبب بكل
�شعارات الدميقراطية  .فالعدالة هي جوهر الأنظمة الدميقراطية  ،وهي ج�سر تو�سيع رقعة احلرية يف
جماالت احلياة املختلفة  .وعلى هذا ف�إن احلرية هي ذلك احليز الذي ي�ستطيع فيه الإن�سان الت�صرف
يف �أموره وق�ضاياه دون �أن ي�صل �إىل ظلم نف�سه �أو الآخرين  .مبعنى �أن حدود هذا احليز الذي ي�ستطيع
الإن�سان الت�صرف يف ف�ضائه هو العدالة .

فاحلرية تت�سع وت�ضيق من خالل عالقتها بقيمة العدالة  .وبهذا تت�ضح العالقة العميقة يف الر�ؤية
الإ�سالمية بني مفهومي احلرية والعدالة  .فال عدالة حقيقية بدون حرية �إن�سانية  ،كما �أنه ال حرية
بدون عدالة يف كل امل�ستويات .
فاحلرية ال تعني التفلت من القيم وال�ضوابط الأخالقية والإن�سانية  ،كما �أن العدالة ال تعني ق�سر
النا�س على ر�أي واحد وقناعة حمددة  .لذلك ف�إننا ينبغي �أن ننظر �إىل مفهوم احلرية بعيدا من
لغة احلذر والتوج�س والت�سل�سل املنطقي الذي قد يو�صل �إىل م�ساواة معنى احلرية �إىل الت�شريع
لالنحراف والرذيلة  ،ونعمل على تو�ضيح العالقة اجلوهرية التي تربط معنى احلرية مع مفهوم
العدالة  .وبالتايل ف�إن احلرية عامل حمرك باجتاه �إجناز مفهوم العدالة يف الواقع اخلارجي  .كما �أن
العدالة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية هي التي تكر�س مفهوم احلرية يف الواقع املجتمعي .
وعلى هذا ف�إننا ال بد �أن " منيز بني احلرية كحق اجتماعي واحلرية كخطوة وجودية  .كحق  ،ال
ت�شمل احلرية خيار ما هو حمرم  ،ولكن كحالة وعي وجودي فهي ت�شمل جميع االحتماالت ،
واحلرية احلقيقية للإن�سان تبد�أ حينما يثق الإن�سان بذاته وعقله وقدراتهما  .وذلك لأن التطلع �إىل كما �سبق وبينا  .ففي املفهوم الوجودي ي�ستطيع الفرد �أن يقرر ما ي�شاء وهو عامل بتبعات قراره  ،وال
احلرية بدون الثقة بالذات والعقل  ،حتول هذا التطلع �إىل �سراب وا�ستالب وتقليد الآخرين بدون يحتاج �إىل �إجازة من �أحد  ،بينما طالب احلق مقيد مبا هو جماز  ،ومن ذلك �شرعية املطالبة مبا هو
هدى وب�صرية  .لذلك فما مل يكت�شف الإن�سان ذاته ويفجر طاقاته املكنونة  ،لن ي�ستطيع من اجرتاح حمرم  ،ولكن لي�س باختيار املحرم .
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و�إن جوهر التقدم الإن�ساين والتطور الب�شري  ،هو احلرية  ،حرية
االختيار والتعبري  ،ونفي الإكراه بكل �صوره و�أ�شكاله  ،وغياب
احلتميات التي حتول دون ممار�سة الإرادة الإن�سانية .

ثقافة

و�أخ ًريا  ،ال بد �أن نتذكر �أن ما هو جائز يظل �أمرا خا�ضعا لتفا�سري
خمتلفة  ،باختالف الأفراد واجلماعات .
املفهوم االجتماعي للحرية يتعلق بخيارات متاحة يف حيز مباح ،
كالتعبري اخلا�ص والعام عن الآراء والأفكار  ،والعمل ال�سيا�سي
مبختلف �أوجهه  ،وحرية العبادة واملعتقد  ،والبيع وال�شراء والتعاقد
وغريها  ،وهي يف جمملها حقوق حمددة املعامل ومكت�سبة  ،وما
هو مكت�سب بفعل اجتماعي يفقد بقرار اجتماعي � .إن نقد
احلكومة والقانون يف النظام الدميقراطي حق قائم  ،ولكن خمالفة
القانون �أو التمرد عليه غري مباح  ،املباح هو العمل على تغيري
احلكومة والقانون بالطرق امل�شروعة " .
ف�أجواء احلرية وممار�ستها حت�سن من قدرات املواطنني  ،كما �أن
العدالة ومتطلباتها توجه هذه القدرات باجتاه الق�ضايا واملو�ضوعات
ذات الأولوية  .فكلما تتو�سع م�ساحة ت�أثري العدالة يف املجتمع ،
ف�إنه يف�ضي �إىل تكري�س قيم احلرية ومفرداتها املتعددة يف الأمة
واملجتمع والوطن  .فاحلفاظ على احلرية يقت�ضي ممار�سة العدالة
يف خمتلف امل�ستويات  .كما �أن ممار�سة احلرية تكون يف ف�ضاء
االلتزام والتقيد مبتطلبات العدالة  .لذلك ال يجوز �أثناء ممار�سة
احلرية الإ�ضرار بالغري  .فال يجوز من الناحية ال�شرعية والفقهية
مثال �أن املالك لأر�ض يف حي �سكني � ،أن يبني عليها م�صنعا
يلوث البيئة والهواء وي�ؤدي �إىل الإ�ضرار باجلريان  .فممار�سة
احلرية يف امللكية  ،ينبغي �أن يكون يف �إطار العدالة  .و�أية ممار�سة
تتجاوز هذا الإطار �أو ت�ضر به  ،ف�إنها ت�صبح ممار�سة غري �شرعية
 .فالإن�سان الذي ال يتمتع باحلرية  ،ال ي�ستطيع �إجناز عدالته .
كما �أن الإن�سان الذي يعي�ش واقعا اجتماعيا بعيدا عن العدالة
وت�سوده حالة الظلم والالم�ساواة  ،ف�إنه لن ي�ستطيع �أن يدافع عن
حريته ويجذرها يف واقعه العام .
ولكن ال ميكن �أن يتم احلفاظ على حقوق الأفراد واجلماعات
ومكت�سباتهم احل�ضارية بدون العدالة  .فهي ح�صن احلقوق
 ،وهي بوابة الأمن ال�شامل  .وبدونها ت�شيع الفو�ضى  ،وتزدهر
الفنت والإ�ضطرابات  ،وتزداد �أ�سباب االحتقان واالنفجار يف
املجتمع  .فالعدالة مبفرداتها ( الق�سط والرب والإح�سان ) هي
التي توفر الأمن واال�ستقرار يف حياة الأفراد واجلماعات  .فال
فالح �إال بالعدل  ،فهو �سبيلنا الوحيد لإجناز اال�ستقرار والأمن
والتقدم  .و�إن اخلروج من �سجن التخلف والت�أخر �إىل رحاب
التقدم واحلرية والتطور بحاجة �إىل العدالة ..

فريد النمر وعلي عا�شور ي�شعالن ( �أ�صابع الرماد )
�أ�صابع من رماد حترتق لتبقي على �شعلة الود والأدب مرتفة يف الأجواء هكذا كانت الأم�سية التي نظمتها متائم �أدبية ورعاها منتدى
حوار احل�ضارات مبنزل الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل ون�شطها ال�شاعر اجلميل هادي ر�سول وافتتحت بفرا�شات حروف تطايرت من بوح
ال�شاعر الكبري �شفيق العبادي وهو ُي ِّ
نظر للجيل الأدبي الثقايف احلديث بر�ؤيته الثقافية يف ورقته ( الق�صيدة ولعبة الطوق )

يقول فيها:
فاملحطات التي عـربتها "قـ�صـيدتـنا املحلية " عرب م�شوارها
التاريخي الطويل متاهت وخمتلف الإنعـطافات الفـنـية التـي
خا�ضتها " الق�صيدة الأم "  ,دون امل�ساومة على قـدا�سة وطهر
لغـتها قـبال �أي لــوثة حـ�ضارية متـ�س بكارة هذه "اللغة البتول
" ،لتكون جديرة ب�إر�ستقراطيتها الثقافية.
ثم قدم ال�شاعر فريد النمر ب�ضعة ن�صو�ص عذوبة جاء فيها:
وبيادر الغيمات تهز�أ بال�صدى جاءت تراودين بكف هزميتي
و�أتيت �أقت�سم ال�سماء جناية منك� -إليك امد �شوط غريزتي
ثم تقدم العذب قي�س مقدما ورقته (النمر بني عتمة التيه و�ألق
البوح ) قراءة يف جتربتة "رع�شة حتت الرماد"جاء فيها ((ف�إن
�شاعرنا يتمتع بح�س مرهف وذوق جميل وتغريد بديع ي�صنع من
ال�صورة م�شهدا رمن امل�شهد حقيقة فتمي�س مع �شدوه االغ�صان
وتغني البالبل وتعبق االزهار))
ثم قدم العذب علي عا�شور �شذرات من جتربته جاء فيها:
جفت ينابيع ال�سماء ف�سقياها �أمال .ما �سر الأمل الأحمر.
الوطن املطف�أ ال ي�شرق من غري جروح.
ثم تقدم الأديب نذير املاجد بورقته يف جتربة ال�شاعر (�شبه قراءة
يف �شذرات العا�شور ) جاء فيها:
وال�شذرة �إ�شارة� ،إنها ر�ؤية �إ�شارية تتحول على م�ستوى اللغة

�إىل �شذرات ،فاللغة هنا خطاب ت�شطريي بال�ضرورة ،خطاب
يوحي با�ستمرار �إىل ما هو م�سكوت عنه يف بنية اخلطاب .ثمة
م�ساحة فارغة دائما� ،أر�ض بكر ،وطن �شاغر ،غمو�ض مت�أ�صل ال
ميكن نفيه ،وهو غمو�ض يفتح الن�ص حمت�ضنا وفرة ال نهائية من
الدالالت.
ثم كانت دورة ثانية لل�شعر مع العذب النمر جاء فيها:
�أم�ضغ الأفكار بعد الطهو مل �أ�ستثن �شيئا من كالم الليل يف �سمع
الع�صافري الرقيقة
ثم م�سك �آخر مع ن�صو�ص �شعرية للعا�شور جاء فيها:
ت�صعد العني فوق اجلدار للنظر
لتكون ثقال
رفيقا لل�صدع القادم طرقة
تنزل العني منه �أو ت�سقط
على رميم ما�ضيها
كي تلم�س القلب
وفتح املجال حلوارات اجلمهور الذين عملو على �إثراء الأم�سية،
وختمت �أم�سية متائم املت�ألقة بنخبة من احل�ضور النوعي من
الأدباء وع�شاق الأدب بتوقيع ال�شاعريني ملجموعتيهما كان رماد
امل�سك والأدب يتطاير يف الأجواء حني غادرتنا الأمكنة معلقة
بتمائم من حمبة.
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امل�ؤمتر ال�سعودي اخلام�س والع�رشون
جلراحة امل�سالك البولية
حتت �أجواء �أبها الباهرة مبنطقة ع�سري ومن 11-8
�أبريل 2013م وبرعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن خالد بن عبد العزيز �آل �سعود
�أمـيـــر منـطـقـــة ع�ســـيـر اجتمع جمع وفري
من �أطباء �أخ�صائيون وا�ست�شاريون من خمتلف
مناطق اململكة وخارجها ملناق�شة م�ستجدات
جراحة امل�سالك البولية وتبادل اخلربات النظرية
والعملية يف هذا احلقل .وقد د�أبت اجلمعية
ال�سعودية جلراحة امل�سالك على تنظيم مثل هذا
امللتقى كل �سنه ل� 25سنة املا�ضية حر�صاً منها
على تطوير هذا املجال ورفع م�ستوى الأطباء
ال�سعوديني وكذلك لتعريف املجتمع اخلارجي
�أن اململكة تواكب كل ما هو وجديد وتقدم
كذلك للعامل خرباتها والتي ال تقل م�ستوى
عن البالد الغربية يف البحث والأداء .وكان امل�ؤمتر حتت �إ�شراف وبنجاح باهر
للدكتور �أحمد املتحمي ا�ست�شاري م�سالك بولية �أطفال مب�ست�شفى ع�سري
املركزي.
وابرز ما ناق�ش امل�ؤمتر �أمرا�ض الربو�ستاتا وامل�ستجدات يف عالجها
 �أ�سباب و عالج احل�صوات يف امل�سالك البولية� -صحة الرجل

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
في�صل بن خالد بن عبد
العزيز �آل �سعود

 م�شاكل امل�سالك البولية للن�ساء وحلولها التهابات امل�سالك البولية للأطفال (�أ�سبابها وعالجها ) كما خ�ص�ص يوم اخلمي�س كام ًال وذلك ملناق�شة ال�صلب امل�شقوق للفئةامل�ستهدفة يف املجتمع � - -أورام اجلهاز البويل للكبار والأطفال وم�ستجداتها
هذا و�سن�ستعر�ض يف الأعداد القادمة ابرز املوا�ضيع التي ذكرت بامل�ؤمتر مبا
يخدم �أعزا�ؤنا .

د� .أحمد املتحمي

طريقة جديدة لتخفي�ض الكول�سرتول من الدم
قام فريق طبي بتوفري عالج يدعى " ف�صل مكونات " الكول�سرتول منخف�ض الكثافة
 LDLوالذي ي�شابه عمل املديال الكلوي " جهاز غ�سل الكلى"  .حتدث العملية
مرة كل �أ�سبوعني حيث يبقى املري�ض من � 2إىل � 4ساعات مرتبط بوحدة اجلهاز
والتي تزيل من � %70إىل  %80من الكول�سرتول ذو الكثافة املنخف�ضة ( الكول�سرتول
ال�ضار) املوجود يف دم املري�ض ومن ثم تتم �إعادة الدم �إىل املري�ض وال يتم �إزالة
الكول�سرتول اجليد من دم املري�ض . HDLوي�ستهدف برنامج هذا اجلهاز املر�ضى
الذين مل يتمكنوا من ال�سيطرة على م�ستويات الكول�سرتول من خالل تغيري منط احلياة
وا�ستخدام الأدوية .وهو يت�ضمن املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض القلب التاجية والذين
تزداد م�ستويات الكول�سرتول منخف�ض الكثافة عن  200مغ /دي�سيلرت واملر�ضى غري
امل�صابني ب�أمرا�ض القلب التاجية والذين تكون م�ستويات الكول�سرتول منخف�ض الكثافة
لديهم �أكرث من 300مغ /دي�سيلرت.
وقال الباحثون انه حوايل  1من كل � 500شخ�ص لديه خلل جيني ي�سبب ارتفاع
م�ستويات الكول�سرتول منخف�ض الكثافة �أكرث بثالثة �إىل خم�سة �أ�ضعاف من امل�ستويات
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الطبيعية وهي حالة ت�سمى فرط كول�سرتول الدم العائلي والذي ي�سبب الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب بعمر �صغري.و�أو�ضح الباحثون �أنهم قاموا بتجربة هذه الطريقة مع �إحدى املر�ضى
امل�صابني بفرط كول�سرتول الدم العائلي " حيث تويف كل من االبوين بنوبة قلبية و�أعمارهم
تقل عن  55عام" وقد جنح �إجراء اجلهاز يف تقليل م�ستويات الكول�سرتول يف الدم با�ستخدامه
مرة كل �أ�سبوعني.
امل�صدرScience Daily :

الطبية

الدكتور اخلطي يف منتدى القطيف الثقايف

 %50من �أنواع ال�رسطان ميكن الوقاية منها
�أقام منتدى القطيف الثقايف ندوة بعنوان �أمرا�ض
ال�رسطان وطرق الوقاية �ألقاها ا�ست�شاري �أمرا�ض
الدم والأورام ال�رسطانية الدكتور عادل اخلطي والذي
ا�ستهل حما�رضته بنبذة عن جمعية ال�رسطان ال�سعودية
والتي تهدف �إىل تثقيف �أفراد املجتمع ب�أمرا�ض
ال�رسطان و�سبل الوقاية منها وت�سليط ال�ضوء على
العادات واملمار�سات غري ال�صحيحة وتو�ضيح ال�سلوك
ال�صحي ال�سليم ،و�أ�شار الدكتور اخلطي يف املحا�رضة
التي �إدارها الدكتور عبدالعزيز اجلامع ا�ست�شاري
املختربات الطبية وم�س�ؤول العالقات العامة
بجمعية ال�رسطان �إىل تعريف ال�رسطان و�أنواعه
و�أ�سبابه وطرق الوقاية ،وذكر ب�أن ال�رسطان هو
جمموعة من الأمرا�ض تتميز بخوا�ص معينة
وهي منو خاليا يف جزء من اجل�سم ب�شكل خارج
عمرا من اخلاليا الطبيعية
عن ال�سيطرة ،وتكون �أطول ً
وت�ستمر يف االنق�سام لت�شكل خاليا �أكرث ،وتنت�رش �إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم
عن طريق غزو الأن�سجة املحيطة وعرب الأوعية اللمفاوية وعرب الدم ،و�أن
مر�ض ال�رسطان هو �أكرث من مائة نوع ومن املمكن �أن تنمو يف الع�ضو �أو
أنواعا خمتلفة من ال�رسطان تت�رصف بطريقة خمتلفة ..و�أن
الن�سيج نف�سه � ً
�أكرث الأورام ال�شائعة ح�سب �سجل ال�رسطان ال�سعودي 2007م هو �رسطان
الثدي ،والقولون ،وامل�ستقيم ،والعقد اللمفاوية ،والغدة الدرقية ،والدم ،والكبد،
والرئة ،واملعدة ،واجللد � ،..أما �أ�سباب املر�ض فغري معلومة يف الكثري من
احلاالت غري �أن البيئة وطرق التغذية والعدوى والوراثة وق�صور املناعة لها
ت�أثري يف بع�ض الأنواع ،..والعوامل البيئية التي تتمثل يف �أو�ساط املدخنني،
وا�ستن�شاق اال�سب�ستو�س والتعر�ض �إىل الإ�شعاعات ،و�أما الزمن الفا�صل بني
التعر�ض �إىل عامل م�رسطن وحدوث املر�ض فيتفاوت من � 5سنوات وحتى
� 30سنة ،..و�شدد على �أن التدخني هو �أكرث عوامل اخلطر حلدوث ال�رسطان،
وي�ؤدي التوقف عنه �إىل تقليل معدل الوفاة ب�رسطان الرئة بـِ  %50 – 30يف
ع�رش �سنوات مب�شيئة اهلل تعاىل ،..وي�شكل الغذاء ما ن�سبته  %30من م�سببات
ال�رسطان ،وكذلك الإفراط يف تناول الدهون يزيد من خطر الإ�صابة ،وال�سمنة
بالن�سبة ل�رسطان القولون والثدي وبطانة الرحم والكلية واملريء ،كما يزيد
تعاطي امل�رشوبات الكحولية من خطر الإ�صابة ب�رسطان الكبد والقولون
والثدي والبلعوم واملريء� ،..أما العدوى يف ال�رسطان فتنتقل يف التهاب الكبد
الوبائي ب  ،ج وفريو�س الورم احلليمي مع �رسطان عنق الرحم والبلعوم
وكذلك فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي مع �رسطان العقد اللمفاوية...
أعرا�ضا مبكرة وغال ًبا
و�أفاد الدكتور اخلطي ب�أن معظم ال�رسطانات ال تعطي � ً
ما يتم �إهمال الأعرا�ض الأولية و�أن الت�شخي�ص يف مرحلة مت�أخرة هو �أمر
�شائع مما ي�ؤدي �إىل التقليل من فعالية العالج و�شدد على �رضورة الك�شف

خ�صو�صا بعد �سن
الدوري
ً
الأربعني ..وتطرق �إىل و�سائل
العالج كاجلراحة والعالج
بالعقاقري الكيماوية والهرمونات
والعالج الإ�شعاعي والذي يختلف
ح�سب نوع ال�رسطان ،وطم�أن
الدكتور اخلطي �أن ن�سبة ال�شفاء
يف �أمرا�ض ال�رسطان تزداد
ويعتمد ذلك على نوع املر�ض
ومرحلته وعمر املري�ض وحالته
العامة و�أنه من املمكن �أن ي�شفى
املري�ض مب�شيئة اهلل تعاىل بعد
االنتكا�س.
وختم الدكتور اخلطي الندوة
بتو�صيات عامة لأ�سلوب حياة
�صحية تتمثل يف جتنب التدخني
وممار�سة الريا�ضة واحلفاظ على
الوزن ال�صحي وتناول الأغذية
الغنية بالفواكة واخل�رضوات
واحلبوب الكاملة واملنخف�ضة
الدهون وجتنب امل�رشوبات
الكحولية والعالقات املحرمة
م�شريا �إىل �أن  %50من �أنواع
ً
ال�رسطان ميكن الوقاية منها..

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
على الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@ yahoo.com
�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي
االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم
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مقالة

التعليم عن بعد..
بني واقع التعليم االفرتا�ضي والتحديات
الدمام – �شم�س علي

مل تعد موا�صلة التعليم اجلامعي اليوم ،ملعظم �شرائح املجتمع،
حمفوفة بال�صعوبات التي كانت تعرت�ض طريق التعليم بالأم�س،
�إذ بات يكفي �أن متتلك حا�سوبا وا�شرتاكا يف �شبكة الإنرتنت
لت�سجل وتلتحق ب�أي معهد �أو جامعة �أردت يف �أ�صقاع الأر�ض،
ومن ثم تتابع درو�سك و�أنت م�سرتخ يف منزلك حتت�سي قدحا من
ال�شاي �أو القهوة ،كما غدا من املمكن �أن ت�ستمع لأ�ساتذة
اجلامعة وتتناق�ش مع زمالئك يف الدر�س �أو الف�صل
الإفرتا�ضي بي�سر عرب ال�سماعات ،دون �أن تخطو
خطوة واحدة خارج عتبة منزلك.
هذا لأن التعليم عن بعد �أ�صبح �أحد
مفردات واقعنا املعا�صر ،وواحدا من �أهم
ثمرات التقنية احلديثة ،والتي مع اكت�شافها
مل يعد التعليم الأكادميي يف اجلامعات
ومتابعة الدرا�سات العليا ،حكرا على فئة
عمرية دون �أخرى ،كما �أنه مل يعد حلما بعيد
املنال ي�صعب حتقيقه بالن�سبة ل�شريحة ال ب�أ�س بها
ت�ضطرها الظروف ملغادرة مقاعد الدرا�سة مبكرا قبل امتام
كافة مراحلها الدرا�سية ،والأمر نف�سه ينطبق على الراغبني
يف الدرا�سة اخلارجية �إذ �أ�صبح من املمكن حتقيق هذا احللم بي�سر
وب�أقل التكاليف دون تكبد م�شقة ال�سفر وم�صاريفه �أو حتمل عناء
الغربة.
مفهوم التعليم عن بعد:

م�ستوى العامل التي تعتمد التعليم عن بعد فيما تذكر بع�ض
امل�صادر �أن التعليم عن بعد بد�أ من خالل بع�ض اجلامعات الأوربية
و الأمريكية يف �أواخر ال�سبعينات حيث كانت تقوم ب�إر�سال مواد
تعليم خمتلفة من خالل الربيد للطالب ،وكانت هذه املواد ت�شمل
الكتب� ،شرائط الت�سجيل و �شرائط الفيديو ،وبدوره كان الطالب
يقوم ب�إر�سال فرو�ضه الدرا�سية با�ستخدام نف�س الطريقة و كانت
هذه اجلامعات ت�شرتط ح�ضور الطالب بنف�سه ملقر اجلامعة لأداء
الإختبار النهائي الذي مبوجبة يتم منح ال�شهادة للطالب .ثم
تطور الأمر يف �أواخر الثمانينات ليتم من خالل قنوات الكابل
و القنوات التليفزيونية و كانت �شبكة الأخبار الربيطانية رائدة يف
هذا املجال .ويف �أوائل الت�سعينات ظهر الإنرتنت بقوة كو�سيلة
ات�صال بديلة �سريعة و �سهلة ليحل الربيد الإلكرتوين حمل الربيد
العاجل يف �إر�سال املواد اخلفيفة و الفرو�ض.
ويف �أواخر الت�سعينات و�أوائل القرن احلايل ظهرت املواقع التي
تقدم خدمة متكاملة للتعليم عن طريق الويب ،وهي اخلدمة
التي �شملت املحتوى للتعليم الذاتي بالإ�ضافة �إىل �إمكانيات
التوا�صل والت�شارك مع زمالء الدرا�سة من خالل ذات املوقع
�أو الربيد الإلكرتوين .وحديثا ظهرت الف�صول التفاعلية التي
ت�سمح للمعلم �أو املحا�ضر �أن يلقي درو�سه مبا�شرة على ع�شرات
الطالب يف جميع �أنحاء املعمورة دون التقيد باملكان بل وتطورت
هذه الأدوات لت�سمح مب�شاركة الطالب باحلوار واملداخلة.
وقد �شهد التعليم عن بعد جتارب متعددة بدءا من عام :1887
.1جتربة التعلم من خالل املرا�سلة الربيدية
.2جتربة التعلم عرب املذياع �أو الو�سائل امل�سموعة.
.3جتربة التعلم عرب التلفاز �أو الفيديو كو�سائط تعليمية �أكرث
تطورا وحداثة من املذياع ،حيث يتمتعان بتوفر عنا�صر ال�صوت
وال�صورة واحلركة يف نقل املعلومات.
.4جتربة «التعلم عن بعد» عرب املذياع �/أو التلفزيون التفاعليني،
وهي تقنية تقوم على مبد�أ التفاعل بني املعلم واملتعلم بال�صوت
وال�صورة
.5جتربة التكنولوجيا الرقمية من خالل احلوا�سيب وال�شبكة
العاملية للمعلومات والتي �أ�صبحت يف الوقت احلايل �أبرز التقنيات
التي يرتكز عليها نظام « التعليم عن بعد «.

يعتمد املفهوم الأ�سا�سي للتعليم عن بعد ح�سب
امل�صادر على وجود املتعلم يف مكان يختلف عن امل�صدر
الذي ميكن �أن يكون كتاب �أو معلم �أو حتي جمموعة
دار�سني.
�سلم تطور التعليم عن بعد:
مر التعليم عن بعد ب�سل�سلة من التطورات منذ تاريخ
ن�ش�أته يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،وتذكر امل�صادر
عد واحدا من �أقدم �أوجه التعليم
ب�أن التعليم باملرا�سلة ّ
عن بعد ،ويف عام 1892م ت�أ�س�ست يف جامعة �شيكاغو
�أول �إدارة م�ستقلة للتعليم باملرا�سلة وبذلك
�أ�صبحت اجلامعة الأوىل على درا�سة دون قيود:
مل تعد ثمة قيود تذكر �إزاء حتقيق طموحاتنا و�أحالمنا يف موا�صلة
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رغبة م�ؤكدة:

�إىل �أي مدى نحتاج للدافعية يف موا�صلة درا�ستنا بوجه عام؟ وهل
ثمة �أختالف بني الدرا�سة النظامية والدرا�سة عن بعد من هذه
الناحية؟ ي�ؤكد تربويون ب�أن النوع الثاين من الدرا�سة بحاجة �إىل
دافعية �أكرب بكثري مما يحتاجه النوع الأول ،نظرا حلاجة الدار�سني
عن بعد للإعتماد ب�شكل م�ضاعف على �أنف�سهم �أثناء حماولة
فهم وا�ستيعاب ما يتلقونه من درو�س ،و�أي�ضا نتيجة حمدودية
و�أحيانا �صعوبة التوا�صل مع املحا�ضرين و�أ�ساتذة املادة ،لذا يرجح
البع�ض ب�أن هذا النوع من الدرا�سة يالئم النا�ضجني �أكرث من
املراهقني و�صغار ال�سن من ال�شباب ،و�إن كان الواقع �أثبت جناح
فئة من ال�صنف الثاين يف موا�صلة تعليمهم عن بعد ،وتعزا عادة
دافعية الكبار للتعليم عن بعد �إىل فهمهم الحتياجاتهم العلمية،
وحتديد �أهدافهم الرئي�سة من الدرا�سة.
مميزات �إ�ضافية:

يتميز التعليم عن بعد بخ�صائ�ص متيزه عن التعليم النظامي� ،إذ
يحظى التعليم عن بعد بعدد متنامي من املميزات منها :تنمية
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه ما يتلقى الطالب من علم� ،إ�ضافة �إىل
كونه و�سيلة من الو�سائل التي تدعم العملية التعليمية وحتولها
من طور التلقني �إىل طور البحث والإبداع وتنمية املهارات ،و
يتيح التعليم عن بعد للكبار فر�صة موا�صلة تعليمهم مبا يحقق
طموحاتهم امل�ؤجلة.

امل�ستقبل للتعليم عن بعد:

جمعية للتعليم عن بعد:

مقالة

الدرا�سة التي حالت الظروف دون �أن نكملها  ،كما مل يعد
التقدم يف العمر وال بعد امل�سافات ،وال الإرتباط بوظيفة� ،أو
مب�س�ؤوليات �أ�سرة حائال دون حتقيق ذلك ،فب�إمكانك متى ما
�شئت حتميل الت�سجيل ال�صوتي ملحا�ضرات الف�صل الذي
�سجلت فيه والإ�ستماع �إليها ،كما ميكنك �أن تختار من بني
ال�ساعات املحددة للدر�س ال�ساعة املنا�سبة لك لت�ستمع للدرو�س
وتتناق�ش مع �أ�ساتذتك �أو تقدم الإختبار يف املادة التي �أنهيت
درا�ستها.

وقال ب�أن كل �أمر يف بدايته �صعب والعملية التعليمية بوجه عام
تواجه �صعوبات وبالن�سبة لنا يف التعليم عن بعد واجهنا �صعوبة
يف تطوير قدراتنا كهيئة تعليم حتى تتواءم مع متطلبات التعليم
الإلكرتوين كما واجهنا �صعوبة يف تهيئة املنهج الدرا�سي ليقدم
وفق متطلبات التعليم الإلكرتوين من خالل الت�سجيل للمواد
العلمية وعر�ضها بطرق منا�سبة وفق ما يرى املخت�صون يف هذا
اجلانب من الناحية الفنية ،كما واجهتنا �صعوبات يف ق�ضية �إعداد
املنتديات العلمية بحيث تهي�أ للطالب امل�شاركة والتفاعل معها».
وقد �أقرت وزارة التعليم العايل م�ؤخرا التعليم الإلكرتوين
والتعليم عن بعد يف اجلامعات املحلية بعد �أن ان�ش�أت الوزارة
مركزا وطنيا لهذا الغر�ض من �أجل دعم العملية التعليمية.
�أول جامعة �سعودية متنح درجة البكالوريو�س عن بعد:
تعد جامعة امللك عبد العزيز �أول جامعة �سعودية متنح درجة
البكالوريو�س يف التعليم عن بعد يف خم�س برامج هي� :إدارة
الأعمال ،والإدارة العامة ،واللغتني العربية والإنكليزية ،وعلم
النف�س وتتطلع اجلامعة بح�سب عميد عمادة التعليم عن بعد يف
جامعة امللك عبد العزيز بجدة الدكتور ه�شام بردي�سي� ،إىل منح
درجة الدرا�سات العليا� ،أما يف جامعة امللك �سعود في�ستخدم
التعليم الإلكرتوين مل�ساندة التعليم النظامي ،والتهيئة للتعليم
عن بعد ،وقد جهزت مكتبة رقمية تفاعلية ت�ضم نحو �120ألف
كتاب الكرتوين من 300نا�شر عاملي جميعها من �إ�صدارات عام
 2008و�أحدث ،وهي متاحة حاليا ملن�سوبي اجلامعات ال�سعودية
من طالب وباحثني و�أ�ساتذة� ،إ�ضافة �إىل توفري جمالت الكرتونية
للإطالع على �أحدث الأبحاث العلمية يف الطب وغريه من
املجاالت.

تعنى اجلمعية ال�سعودية للتعليم عن ب ُعد بالتعليم ب�شكل عام
والتعليم عن بعد ب�شكل خا�ص حيث �أن مقرها الدائم جامعة
امللك عبد العزيز مبدينة جدة غرب اململكة العربية ال�سعودية ,
ويتوقع �أن تن�ش�أ لها فروع يف �أماكن �أخرى من اململكة �إذا اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك مبوجب قرار جمل�س اجلامعة.

تعوي�ض حلم الدرا�سة يف اخلارج:

وجد عدد من املواطنني واملواطنات يف التعليم عن بعد ف�ضاءاً
رحبا لتحقيق حلم طاملا راودهم وهو الدرا�سة يف اخلارج ،وحتكي
فاطمة �أحمد»�25سنة» عن جتربتها بهذا اخل�صو�ص فتقول :بعد
تخرجي من اجلامعة ق�سم حما�سبة وجدت وقت فراغ طويل
يف حياتي ،وحاولت تطوير لغتى الإجنليزية خا�صة و�أن حلمي
كان درا�سة اللغة يف اخلارج لكن الظروف والعوائق كانت
كثرية ،ومنها معار�ضة الأهل ،وغالء املعي�شة ،و�صعوبه الغربة
ورمبا �صعوبه تقبل ال�صدمة الثقافية ،ورغم العوائق� ،إال �أننى مل
ا�ست�سلم للواقع املر ،وعمدت �إىل درا�سة اللغة دون م�ساعدة بيد
�أنني كثريا ما كنت �أفقد حما�سي.
ويف �أحد الأيام �صادفت �إعالنا على �شبكة الإنرتنت عن موقع
يقدم ع�شرين در�سا يف اللغة الإجنليزية م�صحوبة بتدريبات مببلغ
رمزي ال يتعدى الدوالر الواحد �أي ما يعادل تقريبا  3.75ريال،
كنت خجولة وغري واثقة من نف�سي
حتم�ست للفكرة ،وا�شرتكت ُ
نتيجة قلة ممار�سة اللغة ،ولهذا ال�سبب كنت �أجيب على �أ�سئلة
الأ�ساتذة ب�إجابة ال تتعدى الكلمة الواحدة ،ورغم احباطي
غري �أنني وا�صلت ح�ضور الدرو�س يوميا على ال�شبكة ،وقمت
بتجديد الإ�شرتاك مرار و تكرارا  ،حتى حت�سنت لغتي ،و�أ�صبحت
�أف�ضل بكثري من ذي قبل ،و�أ�صبح ب�إمكاين التحدث بي�سر من
دون تردد.
ويف خطوة ثانية �شرعت يف �أخذ درو�س خا�صة بي عرب ال�شبكة،
علي وحدي ،ومن ثم تقدم يل تقريرا
متتاز ب�أن املعلمة تركز ّ
لدي ،لكن هذه
مف�صال عن �أدائي و نقاط القوة وال�ضعف ّ
الدرو�س كلفتها �أكرث من الدرو�س اجلماعية ،حيث تبلغ كلفة
الدر�س الواحد نحو  50دوالرا ولدى �أخذ جمموعة درو�س
�أح�صل على خ�صم.
وحول مميزات و�سلبيات الدرا�سة عن بعد تقول فاطمة :ثمة
مرونة يف �أخذ الدرو�س يف الوقت املنا�سب يل� ،إ�ضافة �إىل
انخفا�ض الر�سوم ن�سبيا ،لكن التعليم عن بعد له عوائق �أي�ضا
منها :الإنقطاع املفاجئ للإنرتنت ،وعدم تفهم الأطفال من
حوىل ب�أن لدي در�س ،كما �أن الدرا�سة عن بعد بحاجة جلهد
م�ضاعف لأن املعلم عادة ال ي�شرح الدر�س و�إمنا ي�س�أل لنجيب.

ي�ؤكد عدد من الأكادمييني والرتبويني ب�أن امل�ستقبل �سريجح كفة
التعليم عن بعد فيما �أكد رئي�س ق�سم نظم املعلومات الإدارية
بجامعة امللك عبد العزيز الدكتور متعب البقمي يف �أحد
ت�صريحاته ب�أن م�ستوى الطالب يف التعليم عن بعد �أف�ضل مبراحل
من التعليم النظامي والإنت�ساب ،ور�أى ب�أن هذا هو امل�ستقبل وهو
ميثل و�ضع عاملي ،وطالب عميد التعليم الإلكرتوين والتعليم عن
�سلبيات:
يجد بع�ض الأفراد املتابعني لهذا النوع من التعليم بع�ض بعد يف جامعة امللك �سعود الدكتور �سامي احلمود بالنظر للتعليم
ال�صعوبة يف توفري بيئة هادئة ملتابعة درو�سهم يف املنزل نتيجة عن بعد كنوع من الإثراء للعملية التعليمية ولي�س كمخرج من
جو الأ�سرة والأطفال كما �أن بع�ض الرتبويني اليزال غري متقبل �أجل احل�صول على املزيد من ال�شهادات.
لآلية التعليم عن بعد وغري مقتنع بجدواها ورمبا خمرجاتها ،وينظر
لل�شهادات املمنوحة بهذه الطريقة على �أنها ذات قيمة متدنية .الئحة التعليم عن بعد:
حتت �إ�شراف وزارة التعليم العايل مت العمل على الئحة للتعليم
عن بعد من قبل بع�ض املخت�صني يف اجلامعات ال�سعودية و�إر�سالها
واقع التعليم عن بعد يف ال�سعودية :
يبدو �أن التعليم عن بعد اليزال يخطو خطواته الأوىل يف اململكة ،للتحكيم الداخلي واخلارجي ومن املحكمني يف الداخل كانت
وهذا ما �صرح به عدد من الرتبويني واملخت�صني يف هذا املجال ،وزارة العمل واخلدمة املدنية وقد �أقرت اللإئحة من قبل جمل�س
حيث اعترب ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف التعليم العايل عام 2012م وبنودها حاليا يف �إنتظار التفعيل من
جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور فايز حاب�س يف لقاء تلفزيوين �أن �أجل حتقيق خمرجات تعليمية وجودة عالية ،كما اقرت بح�سب م�صادر مت الإفادة منها:
ويكيبيديا ،برنامج تكنونت ،برنامج الثانية
التعليم عن بعد يف اململكة ال يزال يف �سنيه الأوىل ويف بدايته ،احلمود اجلامعة الإلكرتونية من قبل جمل�س الوزراء.
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الأقمار ال�صناعية
ملا �ضاق الإن�سان ذرعا من مد الكابالت عرب املحيطات وال�صحاري ،وملا �ضاق ذرعا من
كرثة و�صعوبة �صيانة هذه الكابالت و�سوء �أدائها ،بد�أت فكرة �إ�ستخدام الأقمار ال�صناعية
لغر�ض الإت�صاالت يف عام 1945م .وبد�أت الأبحاث والدرا�سات يف جميع �أنحاء العامل
لإخراج الفكرة �إىل حيز النور تدعمها الرغبة اجلاحمة للإن�سان للإت�صال بكل نقطة على
�سطح الكرة الأر�ضية .و�شيئا ف�شيئا بد�أت تتبلور فكرة الأقمار ال�صناعية حتى مت �إر�سال
�أول قمر �صناعي يدور حول الأر�ض يف عام 1957م يف الرابع من �شهر �أكتوبر .لقد �أر�سل
الإحتاد ال�سوفيتي القمر ال�صناعي الأول والذي �أ�سماه (�س َبتنك) وكان عبارة عن كرة
معدنية تزن  83كجم وقطرها �58سم وكان يحوي على مقيا�س للحرارة وبطارية وجهاز
�إ�ستقبال وكانت الكرة م�ضغوطة بغاز النرتوجني .ويخرج من هذه الكرة �أربعة �أذرع لبث
و�إ�ستقبال املوجات الق�صرية .لكن هذا القمر ول�سوء احلظ مل يبقى يف مداره �إال مدة 92
يوما فقط ،بعدها �إنحرف عن مداره وابتلعته اجلاذبية الأر�ضية واحرتق يف الف�ضاء .لقد
حقق الإن�سان بهذا �إجنازا كبريا جدا ،فبالرغم من ب�ساطة هذا القمر ال�صناعي – �إال �إنه
فتح املجال لو�ضع الآالف من الأقمار ال�صناعية املعقدة
يف الف�ضاء
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خالل �سنوات قالئل بعد �إحرتاق (�س َبتنك) .وا�ستفاد الإن�سان كثريا من
هذه التجربة.
ولوقت ق�صري كانت الأقمار ال�صناعية من الأمور ال�سرية والتي
ت�ستخدم يف املجاالت الع�سكرية ،لكنها الآن �ش�أن من ال�ش�ؤون اليومية
جلميع النا�س .ف�أنا و�أنت ن�ستخدمها عندما جنري مكاملة هاتفية �أو ن�شاهد
التلفزيون �أو نقر�أ بع�ض اجلرائد التي تنقل عرب الأقمار ال�صناعية.
والقمر ال�صناعي من الناحية العلمية هو �أي ج�سم يدور حول الأر�ض يف مدار دائري �أو
بي�ضاوي.

كيفية و�ضع القمر ال�صناعي يف مداره:

ي�ؤخذ القمر ال�صناعي بوا�سطة �صاروخ يطلق للف�ضاء اخلارجي،
وللو�صول للمدار املطلوب ،ف�إن ال�صاروخ يطلق �إىل �أعلى باجتاه
ال�شرق وذلك لأن الأر�ض تدور نحو ال�شرق لي�سهل حتديد املدار وذلك بعد
الإنفالت من اجلاذبية الأر�ضية .ويتم ذلك با�ستخدام نظام التوجيه الطردي
لل�صاروخ للتحكم يف القوة الدافعة للمحركات.
ولأن قطر الأر�ض ي�ساوي  12753كم ،وجاذبية
الأر�ض تعادل ما يقارب  9.8مرت يف الثانية لكل ثانية
ف�إن ال�صاروخ يحتاج �إىل �سرعة قدرها  40320كم�/ساعة
للإفالت من قوة اجلاذبية الأر�ضية �إذا ما مت �إطالقه من خط
الإ�ستواء ليقطع  193كم ويخرج من نطاق اجلاذبية الأر�ضية مع
مراعاة وزن ال�صاروخ الذي قد ي�صل اىل �أكرث من مليون كجم.
بعد ذلك ال يحتاج ال�صاروخ �إىل قوة كبرية لتحريكه – وعلى
هذا االرتفاع ُيطلق �صاروخ �آخر �صغري مثبت على جانب
القمر ال�صناعي ليديره ويجعله يف و�ضع �أفقي لي�سبح يف الف�ضاء،
وعندما ُيحدد املدار ُيطلق القمر ال�صناعي.
وميكن و�ضع القمر ال�صناعي يف مداره عن طريق حمله بوا�سطة
مركبة ف�ضائية ،وعندما ت�صل املركبة اىل املدار املطلوب يو�ضع
خارج املركبة لي�سبح يف مداره.

تر�سل الأقمار ال�صناعية �إىل مدارات خمتلفة حول
الأر�ض لأغرا�ض كثرية �أهمها:
• الأقمار ال�صناعية للأغرا�ض اجلوية :وتقوم مبراقبة
حتركات الرياح ور�صد درجات احلرارة .وحتتوي
هذه الأقمار ال�صناعية عادة على �آالت ت�صويرو�أجهزة
لإر�سال ال�صور �إىل املحطات الأر�ضية.
• الأقمار ال�صناعية لأغرا�ض الإت�صاالت :وحتتوي عادة
على جهاز �إ�ستقبال وبث كاملذياع ميكنها من �إ�ستقبال
املكاملات التلفونية �أو الإ�شارات التلفزيونية على
تردد معني ثم �إعادة �إر�سالها للأر�ض على تردد �آخر،
ويحتوي كل قمر �صناعي للإت�صاالت على �آالف من
�أجهزة الإ�ستقبال والإر�سال.
الأقمار ال�صناعية
•
للأغرا�ض العلمية :يحتوي
على �أجهزة تقوم بقيا�سات
عديدة للدرا�سات العلمية
كقيا�س الأ�شعة الفوق
بنف�سجية

ومراقبة مدارات
الكواكب والنجوم.
• الأقمار ال�صناعية للأغرا�ض
املالحية :وهذه الأقمار ت�ساعد ال�سفن والطائرات على
حتديد مواقعها .و�أ�شهر قمر يف هذا املجال هو القمر (
جي بي �إ�س نافا�ستار).
• الأقمار ال�صناعية لأغرا�ض الإنقاذ :ولها القدرة على
�إ�ستقبال املوجات اخلا�صة.
• الأقمار ال�صناعية الع�سكرية :وعادة ما تقوم ب�أعمال
�سرية جلمع معلومات �إ�ستخباراتية عن جيو�ش
و�إمكانيات الدول الأخرى .وحتتوي على �أجهزة
متقدمة وتقنية عالية .ومن �أهم ما تقوم به هذه الأقمار
مراقبة حتركات اجليو�ش للدول املعادية ،ومراقبة �أي
�إطالق لل�صواريخ.

املكونات العامة للأقمار ال�صناعية:

توجد �آالف الأقمار ال�صناعية يف الوقت احلا�ضر تدور
حول الأر�ض يف مدارات خمتلفة ولأغرا�ض عديدة� ،إال

�آفاق علمية

�إ�ستخدامات الأقمار ال�صناعية:

�أن كل الأقمار ال�صناعية وان اختلفت مهامها حتتوي على
�أ�شياء م�شرتكة فيما بينها مثل:
 غالف حديدي يجمع كل الأجهزة ويربط بع�ضهاالبع�ض حلمايتها.
 خاليا �شم�سية لتوليد الطاقة من ال�شم�س وبطارياتلتخزين هذه الطاقة.
 جهاز كومبيوتر لتنظيم عمل الأجهزة. جهاز مذياع وهوائي للإت�صال باملحطات الأر�ضيةملراقبة �سري عمل الأجهزة والتحكم بها مبا فيها جهاز
الكومبيوتر.
 جهاز التحكم ب�سرعة وموقع القمر ،للمحافظة علىبقائه يف مداره ال�صحيح.

الأقمار ال�صناعية و�صناعة امل�ستقبل:

ما زال الإن�سان حديث عهد بالأقمار ال�صناعية �إذ مل مير
على �إطالق �أول قمر �صناعي �إال � 56سنة فقط .وهذا
عمر ق�صري لبناء جتربة نا�ضجة يف �أي جمال من العلوم،
فالتقنية املتوفرة الآن تعترب يف بداية الطريق .وال بد من
تو�سيع نطاق �إ�ستخدامات الأقمار ال�صناعية لي�شمل
املزيد من الإ�ستفادة املبا�شرة لكل �إن�سان يعي�ش على
الكرة الأر�ضية ،وهذا يتطلب املزيد من الأبحاث لتطوير
الأقمار ال�صناعية .و�أهم جماالت الأبحاث التي يفكر
فيها الإن�سان يف الوقت احلا�ضر لتطوير الأقمار ال�صناعي
هي:
 .1ت�صميم مادة �أف�ضل لت�صنيع الأقمار ال�صناعية لتقاوم
مدة �أطول يف البيئة الف�ضائية.
 .2اخلو�ض يف �صناعة �أقمار �صناعية �صغرية جدا بتكاليف
قليلة وكفاءة عالية.
 .3تطويراملج�سات وو�سائل الإت�صال بالأقمار ال�صناعية

من على بعد والتحكم بها ب�صورة دقيقة.
�أما م�ستقبل جماالت الإ�ستفادة من الأقمار ال�صناعية فال
ح�صر لها ،نذكر منها على �سبيل املثال:
• تفعيل املزيد من الإ�ستخدامات ال�شخ�صية.
• �إ�ستخدام املوجات عن طريق الأقمار ال�صناعية لك�شف
ما حتت الق�شرة الأر�ضية من ثروات.
• تطوير �إدارة املعلومات لر�صد حرائق الغابات وتوقع
الفي�ضانات والعوا�صف والإع�صار والزالزل يف �أرجاء
املعمورة.
• �إدارة املدن وتخطيطها.
• مراقبة حركة احليوانات والطيور والأ�سماك وال�سيارات
وكل ما يتحرك على وجه الأر�ض.
• حتديد الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة.
• مراقبة تلوث مياه البحار والأنهار.
• ت�سويق املعلومات
• مراقبة �آبار النفط و�أنابيب نقل النفط والغاز يف العامل.
• تعميم املذياع الف�ضائي.
حتما �سي�ستطيع الإن�سان يوما ما من حتقيق كل هذا و�أكرث
بالأبحاث العلمية وال�سعي احلثيث لك�شف احلقائق.
والعلم هو امل�صنع الذي ُيحول الأحالم �إىل حقائق.
فكما كان الإن�سان يف املا�ضي ي�ستغرب �أن يكون للإن�سان
تلفونه ال�شخ�صي وحا�سوبه ال�شخ�صي وموقعه ال�شخ�صي
على �شبكة الإنرتنت ،وكما هو الإن�سان الآن يف الوقت
احلا�ضر يتحدث با�ستغراب عن القطارات ال�شخ�صية
واملركبات الف�ضائية ال�شخ�صية ،ف�إنه لي�س من امل�ستغرب
�أن نرى القمرال�صناعي ال�شخ�صي حقيقة يباع وي�شرتى
كالتلفون يف امل�ستقبل القريب.
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�إعداد  :فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود
للتوا�صل مع ال�صفحة @TheFiras

�سيمفونية ال�ضوء

firas@alkhat.net

�ضيفنا اليوم فنان من القطيف ,ع�شق الفن منذ �صغره و�أثر ذلك حتى على اجتاهه الدرا�سي حيث در�س الفن وتخرج
مدر�سا للرتبية الفنية فجمع بني الهواية والدرا�سة الفنية ب�شكل عام ولكنه مل يكتف بذلك ولكن تعدى ذلك
لي�صبح ً
لدرا�سة الت�صوير الفوتوغرايف ب�شكل خا�ص ونال دبلوم  AGFAللت�صوير الفوتوغرايف واجتهد يف هذا املجال حتى ا�صبح
لديه ك ٌمكب ٌري من املعلومات كانت وال زالت منب ًعا ي�ستفيد منه كل من نال �شرف معرفة عبا�س.
بداية معرفتي بعبا�س كانت عرب منتدى هم�سات حيث لفتت م�شاركاته انتباهي كما لفتت انتباه الكثريين منذ بدايته ك�أحد املبدعني يف ق�سم الت�صوير لي�س كم�شارك وعار�ض لل�صور فح�سب ولكن
بتقدميه للنقد البناء والن�صائح املهمة للجميع واالجابة على جميع الت�سا�ؤالت التي تو�ضع يف ق�سم الت�صوير وقاده هذا لتقلد من�صب رئا�سة جلنة تطوير الت�صوير ال�ضوئي يف املنتدى بكل جدارة  .هذه
النقطة تعترب هي البداية احلقيقية ل�سل�سة مراحل معار�ض هم�سات التي �أثبتت نف�سها يف الفرتة االخرية كمعار�ض متميزة جتذب امل�شاركني من �شتى ـنحاء املعمورة ولعبا�س دور كبري يف هذا بالطبع.
يعترب عبا�س مرجعا مهما لي�س فقط لتقنيات الت�صوير وا�سا�سياته بل انه يتعدى ذلك للمعدات من كامريات �أو عد�سات �أو غريها حيث انه يعترب مو�سوعة متنقلة يف هذا املجال وبالن�سبة يل فانا اعترب
عبا�س املرجع االول يل يف معدات الت�صوير بعد موقع .Dpreview.comحبه للت�صوير و�شغفه يف تعليم حمبي هذه الهواية جعلته يقوم بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة خا�صة مل�شاريع الت�صوير ال�ضوئي والدورات
التدريبية حتت ا�سم  Lens Masterوقام بتقدمي عدة دورات �شاملة نالت ا�ستح�سان امل�شاركني بالإجماع .كما ير�أ�س عبا�س �أي�ضا �شركة جلنار ميديا للإنتاج والتوزيع الفني.

رافقت عبا�س يف ور�شة عمل �ستيف مكوري يف ابوظبي وتعلمت منه الكثري ودائما اردد ب�أن ماا�ستفدته �شخ�صيا من عبا�س يف تلك الدورة يفوق ب�شكل كبري ما ا�ستفدته من �ستيف مكوري نف�سه .ما
مييز عبا�س بكل و�ضوح هو �أنه ال يبخل �أبدا ب�أي معلومة عن �أي �شخ�ص كبريا كان او �صغريا .حكاية ال بد يل من ذكرها حدثت اثناء اور�شة العمل حيث ان �ستيف مكوري كان اعجب ب�صورة التقطها
داع لإخفاء املعلومة خوفا
عبا�س الحد بائعي الفاكهة و�أخذ ي�س�أل عبا�س عن الطريقة التي التقطها ويف النهاية قال لعبا�س "يجب علي ان �أتعلم هذا منك" .يقول عبا�س يف هذا املو�ضوع " :ال �أرى من ِ
من التفوق علي �أو على غريي �أو كونها �سر املهنة �أو غريها  ،فزكاة العلم �إخراجه كما �أن التناف�س ال�شريف هو الذي يحكم يف النهاية كما �أن التناف�س واملناف�سة يرثي ال�ساحة الفوتوغرافية"
عندما �س�ألت جملة اخلط اال�ستاذ عبا�س عن املرحلة الأهم يف الدورات التدريبية وعن ما �إذا كانت الدورات املوجودة وافية �أجاب بحما�سه املعهود "�أهم مرحلة يف الدورات هي مرحلة التطبيق العملي
وللأ�سف ف�إن �أغلب الدورات وبحكم �أوقاتها الق�صرية تخلو من ذلك وهذا يعترب �أمراً �سلبياً ف�أحيانًا يبدو املو�ضوع �سه ًالعند تلقيه كالمياً ولكن عند التطبيق تظهر ال�صعوبات التي تختلف من متدرب
لآخر ويجدر التعامل معها ب�شكل فردي ل�ضمان و�صول املعلومة للجميع"
ويف �س�ؤالنا له عن �سلبيات كرثة امل�صورين حاليا �أجاب "ال ن�ستطيع ان نقول �سلبية ولكن هناك بع�ض الأمور التي جعلت من كرثة وجود حمبي الت�صوير جتعل بع�ض الذين قد قطعوا �شو ًطا يف عملية
الأحرتاف يخجلون من احل�صول على دورات تدريبية وهذا الأمر يت�سبب يف عدم تطور م�ستواهم بال�شكل املفرت�ض" وي�ضيف عبا�س "العلم ال يعرتف بعمر او مرحلة فالكل يحتاج لدورة ما يف مرحلة
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املركزالثالث يف

امل
هرجان الأوروبي يف �أملانيا حمورالإن�سان والعمل  2008م

املركزالثالث يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا حمورالإن�سان والعمل  2010م

املركزالثالث يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا حمورالإن�سان والعمل  2007م

• املركزالثاين يف م�سابقة ترحال،والتي �أقامتها وزارة ال�سياحة  1429هـ
• املركزالثالث مب�سابقة اجلمعية العراقية يف بغداد  2008م
• املركزالثالث يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا حموراالن�سان والعمل  2008م
• املركزالثالث يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا حموراالن�سان والعمل  2009م
• املركزالثالث يف م�سابقة روحانيات التي نظمتها جماعة الت�صويرال�ضوئي بالقطيف
• املركزالرابع يف م�سابقة ت�صويرالزهورالتي �أقامتها الهيئة امللكية يف اجلبيل  1424هـ
• املركزالرابع يف م�سابقة رجل الأمن �صديقي (جريدةالريا�ض) عام 2010م
• املركزاخلام�س يف م�سابقة خليفة �آل نهيان للنخلة يف �أبوظبي  2010م
• جائزة التحكيم يف م�سابقة ال�ساحل ال�شرقي  1424هـ

�سيمفونية ال�ضوء

ما وال يجب ان يكون اخلجل مانعا لهذا .احيانا تكون ح�ضور الدورات فر�صة للتمرين االمر الذي
قد يفتقده الكثريون"
ا�ستلم عبا�س رئا�سة ق�سم الت�صوير يف جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام قي فرتة �سابقة و هو حاليا
ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للت�صوير ال�ضوئي ورئي�س جلنة املوقع االلكرتوين .لعبا�س
م�ساهمات كثرية يف جمال الت�صوير وقد �ساهم يف الكثري من املهرجانات وكان ا�سا�سا مهما يف
�سل�سلة معار�ض هم�سات �ضوئية منذ الن�سخة الأوىل منه وحتى الن�سخة اخلام�سة يف  2012وبد�أ
العمل حاليا على الن�سخة ال�ساد�سة منه .يف االعوام االخرية وحتديدا منذ ان�ضمام معر�ض هم�سات
�ضوئية ملهرجان الرتاث بخريية القطيف تطور املعر�ض لي�ضم دورات وور�ش عمل وحما�ضرات خا�صة
بالت�صوير والت�صميم كان لعبا�س دورا كبريا يف تنظيمها كما فاز يف عدة م�سابقات حملية ودولية نذكر
منها:
معلومة قد ال يعرفها الكثريون هو ان لعبا�س م�شاركات عدة يف جمال ت�صوير الفيديو نذكر منها فيلم
• املركزالأول يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا املحور املعماري  2010م
" �آي�س كرمي " احلائز على املركز الأول يف مهرجان ترانيم الفني وال�سينمائي  2010م.
• املركزالأول يف املهرجان الأوروبي يف �أملانيا حموراالن�سان والعمل  2007م
• املركزالأول يف امل�سابقة الثقافية  -يف متثيل نادي الهداية  -علىم�ستوىاملحافظة 1417م
رابط الفلمhttp://goo.gl/SsJVc :
• املركزالأول يف اخلط العربي والزخرفة املقامة بكليةاملعلمني بالدمام  1419هـ
• املركزالثاين يف م�سابقة باب رزق جميل املقامة فيجدة  2011م.
• املركزالثاين يف اخلط العربي والزخرفة املقامةبكلية املعلمني بالدمام  1420هـ
• املركزالثاين يف م�سابقة �ساباد ،على م�ستوى الوطن العربي  1427هـ
مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع لأ�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

زواج

احتفلت �أ�سرة �أبوال�سعود بزواج جنلها ال�شاب عبداهلل ف�ؤاد عبدالباقي �أبوال�سعود
من ابنة عمه �سعد عبدالباقي �أبوال�سعود

ت�صوير  /حممد �أبوال�سعود

احتفلت �أ�سرتا الدعلوج و�آل �سيف بزفاف ابنهما
راجي حممد الدعلوج على كرمية مهدي تقي �آل �سيف

احتفلت �أ�سرتا املحرو�س و احلاج مهنا ح�سن ال�شما�سي بزفاف
مرت�ضى وجدي املحرو�س على كرمية احلاج حممد ح�سن املح�سن.
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 -1خوارق اَّ
الل�شعور – الدكتور علي الوردي
 -2امل�صدر نف�سه
-3التفكري خارج ال�صندوق – د .ن�ضال البغدادي
”Lord Kelvin “Quotations-4

زواج

�إياد ف�ؤاد اجل�شي

مقالة

التفكري
و الإطار الفكري

لقد �إعتاد الإن�سان �أن ينظر �إىل حميطه �ضمن نطاق حمدود ميكن �أن نطلق عليه «الإطار الفكري « �أو كما هو �شائع « التفكري
و�صف للتفكري النمطي �أو امل�ألوف  -وتراه ي�ستهجن �أو ينكر �أي �شي ٍء ال يراه داخل
داخل ال�صندوق «  -وكال امل�صطلحان ٌ
ال�صندوق �أو من خالل ذلك الإطار َّ � « .إن الإطار الفكري ال �شعوري والإن�سان غري قادر على التحكم يف �شي ٍء ال ي�شعر
به « ( )1ففكر الإن�سان مقيد وحمدود من حيث ال ي�شعر � ,إ ّنَه م�ؤطر بخليط من امل�ألوفات والعادات واملوروثات الإجتماعية
واحل�ضارية التي تلقيها عليه بيئته وحميطه لتنغر�س يف عقله الباطن وتتغلغل يف ال �شعوره (دون �إرادته ودرايته ) حتى ت�صبح
حبي�سا بني �أ�سواره يتج َّو ُل بني جدرانه
ج ًزا من تفكريه فتمتزج مكون ًة كيانًا فكر ًيا و�إذا ما جمد الإن�سان على هذا الكيان �صار ً
منوذج مكرر لأ�سالفه و�أقرانه ممن تو َّلدوا من بيئته وحميطه  ،وبالتايل
بعي ًدا عن �ساحة الإبتكار والإبداع �أقرب ما يكون �إىل ٍ
يكون قد هدر مرونة هذا الك َّيان و�ض َّيع قدرة من قدراته وهي �إمكانية التو�سع والتح ُّرر من هذا الإطار َّ � .إن نزع الإطار الفكري
وع�صي على �أغلب الب�شر �إّال ما ندر  .وبهذا يكون ك�سر اجلمود والتحرر من القيود التي تتحوط
�صعب
�أو التخل�ص منه ٌ
ٌ
وملمحا من مالمح العبقرية .
بالكيان الفكري بوابة للإبداع و الإبتكار ً
عندما ي�سمع الإن�سان عن م�صطلح التفكري النمطي او التفكري داخل ال�صندوق  ،يتبادر �إىل ذهنه �أن هذا النوع من التفكري
وخمت�ص مبن مل ي�ست�ضي�ؤا بنور العلم � .إال � َّأن الواقع ال يدل على ذلك َّ � .إن التفكري بنمطٍ م�ألوف �أي �ضمن
�سائد عند العامة
ٌ
�إطا ٍر فكري ي�سدل ب�أ�ستاره على الب�شر يف جميع الأو�ساط مبا فيها الأو�ساط العلمية  ,فهو كما �أ�سلفنا م�ساوقٌ لوجود الكيان
الفكري  .فلي�س هناك فرقٌ �أ�سا�سي بني املثقفني و املتعلمني وغريهم من هذه الناحية � ,إن بدا �أنّ هناك فرق فهو �إختالف
يف امل�ستوى ال غري  .يروي الربوف�سور ولني باريت َّ �« :أن احلاكي ( امل�سجل ؛ الذي �إخرتعه ادي�سون حني عر�ض لأول مرة
يف �أكادميية العلوم بباري�س �أعلن العلماء احلا�ضرون جمي ًعا �أنه م�ستحيل حيث ال ميكن يف زعمهم �أن ي�سجل �صوت الإن�سان
على �أ�سطوانة من املعدن وقد اتهموه ب�أنه يخفي حتت املن�ضدة رجلاً ينطق من حنجرته ليخدع احلا�ضرين « ()2
�صراع دائم مع التفكري النمطي  ،والأن�ساق امل�ألوفة  ،فتاريخ العلم مملوء بحكايا
�إن التقدم العلمي واكت�شاف احلقائق يف ٍ
العلماء واملخرتعني وما قا�سوه من ا�ضها ٍد وا�ستهزا ٍء نتيجة ملا جاءوا به يف خدمة التقدم العلمي واملعريف ».ففي اخلم�سينات
من القرن املا�ضي �ص َّرح �أحد الفيزيائيني املرموقني يف جامعة كامربدج الربيطانية ب� َّأن الكالم عن ال�سفر �إىل الف�ضاء هو كالم
فارغ  ،وبعد هذا الت�صريح بثمانية ع�شر �شه ًرا كانت �أول خطوة للإن�سان يف غزو الف�ضاء حيث ح َّلقَ القمر الرو�سي �سبونتك
يف الف�ضاء اخلارجي ف�أحدث �ضجة كبرية وقد فقد الكثري من الأكادمييني املرموقني وظائفهم ومنا�صبهم خالل هذه النقلة
العلمية « ( )3منذ ذلك اليوم بد�أ �سباق غزو الف�ضاء والذي كان م�ستحيلاً قبله بب�ضعة �أ�شهر  .لقد احدث ذلك القمر
ال�صناعي ذعراً كبرياً يف الواليات املتحدة ممِ َّا دفعها �إىل �إحداث تغيريات يف ا�سرتاتيجياتها ومناهجها التعليمية وت�شكيل
وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا .
يف عام ١٨٧٥م َّقدم رئي�س ق�سم براءات الإخرتاع يف الواليات املتحدة ا�ستقالته ون�صح الإدارة ب�إقفال هذا املكتب لأ ّنَه كان
مقتن ًعا متا ًما ب�أ ّنَه مل يعد هناك �شيء ُيخ َرتع  .لقد �سيط َرت مناذج فكرية على تفكري علما ٍء كبار ف�ضيقت عليهم م�ساحة الإبداع
و�أحكمتها يف �صندوق « النمط ال�سائد « وهذا ما حدث مل�ؤ�س�س الفيزياء احلديثة الفيزيائي واملهند�س الأ�سكتلندي اللورد
�شف
كالفن ( وليام طوم�سون ) حتى قال يف مطلع القرن الع�شرين  – ١٩٠٠ -مقولته ال�شهرية « مل يعد هناك املزيد ل ُيك َت َ
يف الفيزياء الآن  ,لي�س هناك � اَّإل املزيد واملزيد من الدقة يف القيا�سات « ( . )4مل يكن ذلك بالغريب  ،لقد كانت املعارف
بو�ضوح زيف هذا
املتداولة والكيان الفكري الذي تقولب عليه  ،هي ما دعته ليقول تلك املقولة .وبعد �أعواٍم خم�سة تبني
ٍ
تقني
الكالم وتفتحت �آفاقٌ جديدة يف هذا العلم لتب�صر نق ًلة كانت هي الكربى يف القرن الع�شرين  -ملا �أ�سهمت به من تطور ٍ
هائل ومن تغيري يف نظرة الإن�سان للكون  -كانت هذه الثورة العلمية والنقلة الكبرية يف مطلع القرن الع�شرين عندما جاء من
م َّزق �أ�سدال التفكري التقليدي وحت َّرر من قيود امل�ألوف  ،عندما جاء فاح�ص براءات الإخرتاع �ألربت �أين�شتاين و َّقدم �أبحاثه
يف عام ١٩٠٥م والتي و�ضع فيها الأ�سا�س لأعظم �إجنازين يف فيزياء القرن الع�شرين  ،وهما  :الن�سبية اخلا�صة ونظرية الكم .
� َّإن ك�سر هذه احلواجز والتغ ُّلب على الأنا واجلمود الفكري هو ما يو�صل الإن�سان �إىل حمطة النقلة ولذلك ي�سمى التقدم
منهج �سائد ومتداول �إىل ر�ؤية وطريقة
العلمي « ثورة « لأنه ثورة على امل�ألوف وعلى الأمناط امل�سيطرة يف تلك احلقبة ونقلة من ٍ
جديدة .يقول الدكتور علي الوردي يف كتابه «خوارق اَّ
الل�شعور « والواقع � َّأن املنغم�س يف �إطاره الفكري والذي يجمد على
ما اعتاد عليه من م� ٍ
ألوفات �إجتماعية وح�ضارية ي�صعب عليه �أن يكون مبد ًعا �أو عبقر ًيا «.
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مقالة

كيف ُنعد
جي ً
ال قارئا

بقلم � :أ /نذير خالد الزاير
بكالوريو�س تربية خا�صة ـــ
جامعة امللك �سعود
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جند كثرياً من ُ
الكتب َو الأقالم تثور حول �أهمية القراءة و حتث
عليها  ،و مع ذلك بهدف ا�ستكمال الفكرة علينا معرفة كيف و متى
نح�صل من اجليل اجلديد الذي نرو ُم
نُعد �أبنا�ؤنا للقراءة ّ؟! و كيف ِّ
جيل جديدٍ
بناءه جي ًال قارئاً و كاتباً بامتياز؟ ف�إذا كانت م�س�ألة �إعدا ِد ٍ
ُعد �أولوية يف ان�شغاالت املهتمني بالرتبية و التعليم ؛ وذلك لردم
ت ُّ
اله َّوة املوجودة بني �أجيالنا احلالية و التطور الذي يعرفه الع�صر على
امل�ستوى االقت�صادي و االجتماعي و الثقايف ؛ و�إذا كانت حقول
الرتبية ( الأ�سرة  ،املدر�سة  ،املجتمع) كم� ّؤ�س�سة للتن�شئة االجتماعية
هي املجال الذي ُيط َلب �أن ُت َع َّد فيه هذه الأجيال اجلديدة  :ف�إنَّ
امل�سـتهدف بعملية التهيئة معتمدة �أ�سا�ساً على ِف ْع ُل
الفعل الرتبوي
َ
القراءة و الكتابة .
عدة،
و للإجابة على الت�سا�ؤل يحتاج بحثاً و درا�سة وافية من حيث ّ
و �إنمّ ا ميكننا يف هذه الكلمة عرب جم ّلتنا الغ ّراء «اخلط»ذات املنرب
الإعالمي يف جمتمعنا القطيفي احلبيب �أن �أختزل احلديث حول
دور الأ�سرة يف تنمية هذه املهارة لدى �أبنائها بالرتكيز على ما ي�ؤكده
علماء النف�س و الرتبية و هو قراءة اللبنة الأ�سا�س و و�سائل تنمية مهارة
القراءة لأبنائنا منذ طفولتهم َو عنفوان �صباهم لت�صبح ثقافة م�ستمرة
مع �أجيالنا املتعاقبة .
و كيفما كانت ر�ؤيتنا �إىل القراءة ف�إنها تتطلب قارئاً َو مادة قرائية  ،و
يتوجه �إليها فعل القراءة � .إننا نقر�أ لنفهم ،و لنعرف ،ولنبلور
�أهدافاً ّ
مواقف �شتى و خمتلفة قد حت�صل املتعة �أثناء القراءة ؛ خ�صو�صاً
حينما ي�صل القارئ �إىل ا�ستيعاب حقائق �أو امتالك معارف �أو
جدة .و�سواء
ا�ستنباط خُ ال�صات ّمما يقر�أ ،وتكون لهذه اخلال�صات َّ
اعتربنا القراءة فع ًال معرفياً بامتياز �أو اعتربناها جما ًال لتجزئة الوقت
معارف ونقلها
الفارغ وحتقيق املتعة لي�س �إ ّال  ،فبدونها ي�صعب بناء َ
�إىل الآخرين .
ي�ؤكد علماء النف�س و الرتبية على �أهمية توطيد العالقة بني الإن�سان
حيث تلك العالقة تبد�أ منذ الأ�شهر الأوىل
و الكتاب منذ الطفولة ُ
لطفولته  ..فنجده يهتم بال�صور َوالألوان ثم يبد�أ يف تقليب �صفحات
الكتاب بنف�سه  ..فكيف لنا �إذاً ت�شجيع �أطفالنا على القراءة َو
االطالع يف �سن مبكرة ؟
�أو�ضحت الدرا�سات عن درا�سة الأطفال �أن الطفل يبد�أ يف االهتمام
بالقراءة َو �شراء الكتب يف �سن الثانية ع�شرة  ..و هذا الأمر يتوقّف
على البيئة ال�سائدة يف املنزل َو مدى ت�شجيع الطفل على �صحبة
الكتاب  ،و �أ�سلوب النمذجة «حينما ينظر الطفل « ذكراً �أو �أنثى «
�إىل �أبيه �أو �أمه �أو اخوانه �أو �أخواته الذين يكربونه يف ال�سِ ن عندما
يت�صفحون املج ّالت �أو ال�صحف اليومية با�ستمرار و يقر�ؤون الكتب
و الق�ص�ص» .
هذا ُيحثنا �أن نعرف من الذي يقوم بالدور الرئي�س يف غر�س مهارة
القراءة لدى الطفل يف منزله هو الأم و الأب � ،أم كالهماً معاً ؟!
و املالحظ يف كثري من الأبحاث تُ�شري �إىل �أهمية دور الأم و مدى
قدرتها على القيام يف ذلك ؛ لأنه معلوم �أن الأب يكون ُجل وقته
خارج املنزل بالكـد �إىل عياله  .فيربز دور الأم الفكري يف هذه احلالة
فتنمي
حينما تقوم بدورها التكميلي مع دور الأب لرعاية الأبناء ّ
مهارة القراءة لدى �أطفالها فتكون هي بذلك الدور الرتبوي م�صداقاً
لبيت �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي :

الأ ُم مدر�سة �إن �أعددتها �أعددت �شعباً ط ّيب الأعراقِ
و مهمة الأم هنا كثرية نُ�شري �إليها باجتزال � :أن تختار ُ
الكتب لطفلها
بعناية َو يجب �أن تراعي خ�صائ�ص الطفل من �سرعة الت�أثر و درجة
احل�سا�سية لديه من اجلانب النف�سي َو يتفاعل مبا يدور حوله � .أي�ضاً
تقر�أ له ما يتفق مع عمره الزمني وت�ساهم يف �إطالق خياله و ت�صوره ..
فالبيت هو املركز الأول َو املنرب الأ�سا�سي لتقدمي اخلربة الأوىل للقراءة
و الكتابة َو م�ستقبل الطفل يت�أثر �إىل �أبعد احلدود مبا يفعله الأب
ومدى م�شاركته وت�شجيعه لأبنائه على اكت�ساب عادة القراءة فعندما
ُيعطي الطفل كتاباً �أو جملة جتده يفرح ب�شدة عند ر�ؤيته ل�صورة تعجبه.
َو ي�شعر الطفل بحينها الفرح �أي�ضا عند م�شاهدته لل�صور امللونة ،وي�شعر
ب�سعادة غامرة وهو ميزقها ،ومن هنا يجب على الأم �أن ترثي طفلها
ُكتباً جذابة و ق�ص�صا جمالت هادفة حتى تنمو لديه القدرة على
تذوق هذا الفن بجميع حوا�سه «عينيه وعقله و ل�سانه « و ي�ستطيع هو
م�ستقب ًال اختيار كتبه بنف�سه و هذا ُينمي لديه ال�شخ�صية امل�ستقلة يف
ما بعد َ .و هذا ما �أو�ضحه علماء النف�س �أن للقراءة �أثرا كبرياً يف جمال
تربية الأطفال و�سلوكهم ،والكتاب ي�ساهم يف تكوين وبناء �شخ�صية
الطفل وفهمه للحياة وتنمية قدرته على التخيل َو يكن اال�ستفادة منه
يف غر�س القيم املثُلى التي نريدها نحن يف عقول ونفو�س �أبنائنا منذ
طفولتهم .و كي تُ�شجع الأم طفلها على القراءة ميكنها :
1ـ تخ�صي�ص �أوقات للطفل من اجل القراءة .
2ـ غر�س فيه ُحب القراءة منذ �أعوامه الأوىل عن طريق الق�ص�ص و
املجالت امل�ص ّورة.
3ـ م�شاهدة الطفل لر�سوم َو ق�ص�ص و �أ�شعار لأطفال يقربونه يف ال�سِ ْن
عرب املج ّالت املختلفة كنماذج ُمثرية له حول القراءة .
4ـ على الوالدين اال�شرتاك و اال�ستفادة من نوادي القراءة و املكتبات
العامة لتزويدهم مبا ينفعهم يف املجال الرتبوي عام ًة و جمال تنمية
الرثوة اللغوية و القراءة عند الأطفال خا�صة و ما ُيرثي مكتبة طفلهم
املنزلية وفق الأعمال الزمنية املختلفة  ،و على �سبيل املثال ال احل�صر
 :م�شروع «نادي كتاب الطفل» �أحد امل�شاريع الوطنية التي ت�سعى
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة من خالله �إىل �إي�صال الكتاب املنا�سب
ليد كل طفل بل و بجميع الفئات ال ُعمرية املختلفة و ذلك م�ساهم ًة
يف التنمية الثقافية للمجتمع و الوطن .و لكن نت�س�أل �أنف�سنا كم ن�سبة
املتفاعلني مع هذا النادي على م�ستوى اململكة ؟!
ال�سبل تعني على تنمية القراءة لأبنائنا و حتفزهم
كل تلك الو�سائل و ُ
منذ ال�صغر و خالل الفرتة الزمنية التي ُيعرب عنها علماء النف�س «
الفرتة احلا�سمة « التي يك َّون و ّ
يت�شكل فيها الطفل و يعي�ش ذروة
ا�ستقبال عقله للمهارات و املعلومات و ا ُخلربات ؛ فال يمُ كننا على
الإطالق �أن نحث �أبنائنا على القراءة بعد م�ضي تلك الفرتة احلا�سمة
�أو يف فرتة زمنية مت�أخِّ رة َو بعد فوات الأوان  ،فكل طفل يعي�ش يف
�أ�سرة و الأ�سرة حتت مظلة املجتمع  ،ف�إذا ا�ستطعنا تطبيق الكيفية و
�سعينا لها جاهدين باال�ستعانة مبا ُير�شدنا و يحثنا �إليه علما ُء النف�س و
�صدرنا به
الرتبية حينها يت�س ّنى لنا معرفة الإجابة على الت�سا�ؤل الذي ّ
كلم ُتنا و �س ُنعد جي ًال قارئ مثقفاً ُيفيد جمتمعه و ينفع وطنه و ينتفع
بهما و يعي �أجمل ما �ص ّوره �أبو الطيب املتن ّبي :
�سابح
�أعز مكان يف الدنـا �سرج ُ
كتاب
و خ ُري ٍ
جلي�س يف الزمانِ ُ

تكرمي املحرو�س
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احلاج مكي فالح الغامن
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
و ال�صالة و ال�سالم على �سيد املر�سلني حممد و �آله الطيبني احلاج علي بن عبد اهلل احلبيب
احلاج علي بن ر�ضي ال�صفار
الطاهرين و ا�صحابه املنتجبني
ا�صحاب الف�ضيلة ا�صحاب ال�سعادة
و كثريون ممن ال حت�ضرين �أ�سمائهم خدموا جمتمعهم ب�أخال�ص
االخوة االعزاء  ،احل�ضور الكرمي
بطرقهم و على قدر �إمكانياتهم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته
لنرتحم عليهم جميعاً و ندعوا لهم بالرحمة و املغفرة .
وقفات مقدمة قبال الكلمة :
كم انا �سعيد هذه الليلة بحفل تكرمي الأخ الأ�ستاذ عبد العزيز
الكلمة :
املحرو�س فهو رجل
ً
عن الإمام الكاظم عليه ال�سالم � (:إن هلل عباداً يف الأر�ض ي�سعون يف
ي�ستحق التكرمي فعال.
·عندما علمت بحفلنا هذا حتدثت مع الأخ ف�ؤاد ن�صر اهلل �أبو ح�سن حوائج النا�س هم الآمنون يوم القيامة) .
و�س�ألته كيف ا�ستطعت �إقناع �أبو �سعد بحفل التكرمي...........؟؟؟؟ قالئل من ي�شرتون حياة الآخرة بالدنيا ويقدمونها على رغباتهم
و ي�سخرون �أوقاتهم حلاجات �ألآخرين ،و يجعلون ن�صب �أعينهم
يقول الأخ ابو ح�سن �أقنعناه بطريقتنا والتكرمي
م�ساعدة املحتاجني و التفريج عن املكروبني .
حن�سويه مو على كيفه !!!!.........
فع ًال هذا حفل التكرمي ي�سجل اىل الأخ �أبو ح�سن الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر تلك ال�صفات اجتمعت يف رجل واحد عرفناه بجوده وكرمه وتوا�ضعة
وحبه للخري حتى بات اخلري يدل عليه و ي�شري لأعماله .
اهلل جزاه اهلل �ألف خري.
تربطني ب�أبو �سعد عالقة ومعرفة جيدة وقدمية فعالقتنا متوارثة منذ الآخ العزيز عبد العزيز بن �سعيد �أحمد املحرو�س .
الأجداد والآباء رحمة اهلل عليهم جميعاً  .الأخ ابو �سعد ي�سعى الذي نذر نف�سه وماله لعمل اخلري ملا قام به من ت�أ�سي�س و ت�ش ّيد جلامع
اىل خدمة وطنه وجمتمعه و خدمة النا�س و ق�ضاء حوائجهم بتكتم كبري و مركز للقر�آن الكرمي و مكتبه علمية بالإ�ضافة �إىل مركز لرعاية
ال يحب الظهور و الربوز وهو �شخ�صية متوا�ضعة و ب�سيطة اىل ابعد املعاقني يف منطقة القطيف .
احلدود يعمل هلل ال ينتظر من احد ان ي�شكره على �أي عمل خريي ووفا ًء لوالده املرحوم �سعيد بن �أحمد املحرو�س وتخليدا لذكراه
�أطلق ا�سم والده على هذه االعمال اخلريية وماهو �إال دليل على
يقوم به .
و ا�شري اي�ضاً اىل �أخويه خالد و بدر واخواتهم على وفائهم اي�ضاً بره ووفائه لوالده .
اىل املرحوم والدهم و م�ساندتهم لأخوهم �أبو �سعد يف درب اخلري ال �شك يف �أن م�ساهمة �أبو �سعد يف �أعمال اخلري و عطاءاته و�إجنازاته
الإن�سانية ت�شري اىل تعبري �صادق عن حبه لعمل اخلري و حبه ملجتمعه
و العطاء .
يف هذا احلفل البهيج ا�ستذكر بع�ض رجال اخلري و العطاء و و وطنه ووفائه للمرحوم والده .
الوفاء الذين عملوا و ا�س�سوا العمل االجتماعي اخلريي و خدموا بالفعل هذا الرجل نق�ش ا�سمه يف قلوب النا�س بتوا�ضعه وب�ساطته
جمتمعهم بكل جهد و �إخال�ص وحمبه و كانوا منوذج يف البذل و ووفائه و ان�سانيته ،هنئياً لنا به ،و بارك اهلل ميناه و �أكرث من �أمثاله .
العطاء و الإجناز و تركوا لنا ب�صمات نا�صعة و �إجنازات عظيمة يف عظيم ال�شكر واالمتنان للرمز الإن�ساين
طريق اخلري كانت لها عظيم االثر يف النهو�ض بالعمل االجتماعي و عبد العزيز بن �سعيد �أحمد املحرو�س رجل
الإن�ساين يف املنطقة �سطروا ب�أعمالهم و �إعطائهم م�ساحات من الفرح
و �سكبوا �شالالت من ال�سعادة على كثري من االطفال و االيتام و العطاء والوفاء
وال�شكر مو�صول لهذه اللفتة الكرمية من منتدى حوار احل�ضارات
االرامل و العجزة و املحتاجني من النا�س.
احلاج الوالد عبد اهلل بن �سلمان املطرود امل�ؤ�س�س الأول يف العمل اال�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل الذي ا�ستذكر رجاالت العطاء يف عز م�سريتهم
الإمنائية ملنطقتنا احلبيبة .
االجتماعي االن�ساين
احلاج �سعيد بن �أحمد املحرو�س
�سائلني اهلل له ولنا جميعاً التوفيق و ال�سداد خلدمة وطننا وجمتمعنا .
احلاج عبد اهلل ال�شما�سي �أبو حلمي
و ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته
احلاج عبد الغني ال�سنان
احلاج ح�سن بن احمد العبدالباقي

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود
الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك
www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net
موقع املجلة على تويرت
@Khatmag
للح�صول على العدد
966555810709
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العري�ش

مطعم

القطيف  -شارع الملك عبد العزيز

8511800
8530993
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